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ABSTRAK 

 Kemiskinan merupakan masalah sosial yang mendasar di Indonesia, 

mengingat masalah kemiskinan yang meningkat setiap tahunnya Negara perlu adanya 

program yang berkelanjutan dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satunya 

program pengentasan kemiskinan adalah Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yaitu 

program yang mengakses bantuan berupa Raskin, BLSM, dan BSM. Progam KPS 

bertujuan melindungi masyarakat rentan miskin dalam mencukupi kebutuhan dasar 

hidup masyarakat. Sejak tahun 2013 Desa Purworejo merupakan salah satu desa 

penerima manfaat KPS di Kabupaten Pesawaran. Rumusan masalah dalam penelitian 

ini untuk mengetahui bagaimana peran program KPS di Desa Purworejo dan 

bagaimana peran program KPS dalam pengentasan kemiskinan menurut perspektif 

ekonomi Islam di Desa Purworejo, Kabupaten Pesawaran 

 Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran program KPS 

di Desa Purworejo dan bagaimana peran program KPS dalam pengentasan 

kemiskinan menurut perspektif ekonomi Islam di Desa Purworejo, Kabupaten 

Pesawaran. 

 Dalam penelitian ini tentunya memerlukan populasi dan sampel, populasi 

yang digunakan sebanyak 199 orang yaitu masyarakat penerima bantuan KPS, 

kemudian dalam menentukan jumlah sampel menggunakan rumus slovin dan 

pengambilan sampel menggunakan metode Random Sampling sehingga memperoleh 

sampel sebanyak 22 RTS-PM. Penelitian ini juga memerlukan data-data yang valid, 

pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, kuisioner, dan 

dokumentasi. Kemudian data-data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan 

metode kualitatif. 

 Dari penelitian yang telah dilakukan telah diperoleh hasil bahwa program 

KPS belum efektif mengurangi kemiskinan, berdasarkan tingkat pencapaian indikator 

4T bahwa program KPS hanya memenuhi indikator tepat jumlah. Program KPS juga 

belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Purworejo, karena 

berdasarkan indikator pengentasan kemiskinan yang meliputi tingkat kebutuhan 

dasar, tingkat kehidupan, dan memperluas skala ekonomi bahwasanya program KPS 

juga belum memenuhi ketiga indikator tersebut. Peran program KPS dilihat dari nilai 

dasar Ekonomi Islam hanya mampu memenuhi nilai dasar tafakul (Jaminan Sosial) 

yaitu suatu bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu 

dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Maka dapat disimpulkan bahwa 

program KPS belum berperan dalam mengentaskan kemiskinan pada masyarakat 

Desa Purworejo dan program KPS hanya merupakan Ad-Dharuriyat yaitu hanya 

membantu mengurangi beban kebutuhan pangan. 

 

Kata kunci: Pengentasan Kemiskinan, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) 

 

 



MOTTO 
 
 
 
 
 
 

“Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu 

mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu 

menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat 

mengingkari (nikmat Allah). (QS. Ibrahim : 34)” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum sampai pada pokok pembahasan dari judul skripsi ini, maka 

perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terkait dengan 

judul tersebut. Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Peran Program 

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Dalam Pengentasan Kemiskinan 

menurut Perspektif Ekonomi Islam “(Studi Pada Masyarakat Desa 

Purworejo, Kabupaten Pesawaran) dengan uraian sebagai berikut: 

1. Analisis 

  Analisis adalah proses dimana penguraian suatu pokok atas berbagai 

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian 

itu untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti 

keseluruhan
1
 

2. Peran  

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena 

suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan 

untuk hidup berkelompok. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada 

                                                             
1 Eko Nugroho, Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

2002), h. 65 
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saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa 

yang dinamakan peran .
2
 

3. Program 

  Program adalah hasil dari rancangan mengenai usaha yang telah 

disusun sedemikian rupa oleh seseorang atau suatu kelompok.
3
 

4. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) 

Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang 

diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka Program Percepatan 

dan Perluasan Sosial (P4S). Dengan memiliki KPS, rumah tangga 

pemegang kartu berhak menerima program-program perlindungan sosial, 

seperti mengakses bantuan berupa Raskin (Beras untuk masyarakat 

Miskin) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
4
 

5. Pengentasan Kemiskinan 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 pasal 19, 20, 21 tentang 

Pengentasan Kemiskinan yang isinya: Pengentasan kemiskinan 

merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap 

orang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak mempunyai atau 

                                                             
2
Soerjono Soekanto”Sosiologi Suatu Pengantar”, Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2000 , h.  99 
3
Sujianto,Ernawati, Hasim As’ari, Maryani,”Implementasi Program Raskin Dalam 

Upaya Mensejahterakan Masyarakat”, Bandung :Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3, 

Nomor 2, Oktober .  2012,h.5 

 4
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Tantangan dan Arah Kedepan, 

Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Direktorat Perlindungan dan 

Kesejahteraan Masyarakat, Cet ke 1, 2014.h.17 
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mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi 

kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
5
 

6. Ekonomi Islam 

  Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-

Iqtishad al-Islami. Al-Iqtishad secara bahasa berarti al-qashdu yaitu 

pertengahan dan berkeadilan. Ekonomi Islam adalah ilmu yang 

mempelajari usaha untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip 

dan nilai-nilai Al-qur’an dan Sunnah.
6
 

Jadi dari beberapa pengertian diatas dapat ditegaskan bahwa yang 

dimaksudkan dengan judul Analisis Peran Program Kartu Perlindungan Sosial 

(KPS) Dalam Pengentasan Kemiskinan menurut Perspektif Ekonomi Islam 

Studi Kasus Pada Desa Purworejo Kabupaten Pesawaran adalah  menganalisis 

sejauh mana peran dari program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dalam 

mengentaskan kemiskinan yang menjadi permasalahan di Desa Purworejo dan 

berlandaskan pada prinsip ekonomi Islam. 

 

 

 

                                                             
5
Rahardita, “Studi Tentang Efektifitas Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan 

Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Di Kelurahan Gunung Samarinda  

Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan”. eJournal Administrasi Negara,,. Vol 

3.No .1.2015 , h.3 
6
Veithzal Rivai dan Andi Buchari , Islamic Economics, Jakarta : PT. Bumi 

Aksara, 2009.h.52 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

   Adapun alasan penulis memilih dan menetapkan judul adalah sebagai 

berikut: 

1. Alasan Objektif : 

   Mengingat bahwa kemiskinan merupakan masalah sosial yang 

mendasar dihadapi oleh masyarakat di Indonesia, sehingga Pemerintah 

mengeluarkan salah satu kebijakan atau program yaitu program Kartu 

Perlindungan Sosial (KPS) yang merupakan bentuk perlindungan sosial 

dan juga merupakan sarana penting untuk mengurangi dampak 

kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah 

diadakan observasi pada Desa Purworejo banyaknya masyarakat 

penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang belum memahami 

manfaat dan tujuan program KPS, sehingga terjadinya kesenjangan 

implementasi program Kartu Perlindungan Sosial (KPS).  

2. Alasan Subjektif 

   Karena pokok bahasan skripsi ini relevan dengan fokus 

keilmuan penulis pelajari di Jurusan Ekonomi Islam serta didukung oleh 

tersedianya literatur baik primer maupun sekunder dan data-data 

penelitian yang menunjang dalam penelitian ini, serta adanya motivasi 

dan tersedianya bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi 
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ini yang ada di perpustakaan, sehingga dengan mudah skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

C. Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan problematika terbesar dalam kehidupan dan 

merupakan masalah pembangunan ekonomi di Indonesia yang ditandai 

adanya berbagai ketimpangan sosial.
7
Menurut Emil Salim mereka yang 

berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat tidur 

dan lain-lain.
8
 

Dalam pandangan Islam, telah disebutkan bahwasanya sistem ekonomi  

Islam mengarahkan pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan kepada seluruh 

ciptaan-Nya.
9
 Kesejahteraan merupakan cita-cita manusia, bangsa , dan 

Negara. Allah SWT menganjurkan umatnya untuk bekerja  dalam memenuhi 

kebutuhan keluarganya sehingga dapat mencapai kesejahteraan.
10

  

Sebagaimana Allah  SWT berfirman dalam al-Qur’an  Surah Al-Jumu’ah (62) 

ayat 10 yaitu: 

 

 

                                                             
7
Mudrajad.Kuncoro,Ph.D “Otonomi dan pembangunan 

daerah”,(jakarta:Erlangga,2004) .h. 145 
8
Hadi Prayitno dan Budi Santoso, Ekonomi Pembangunan, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia,1996), hal 102. 
9
Yusuf Qardhawi, Teologi Kemiskinan Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas 

Problem Kemiskinan, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2002, hlm. 16. 
10

M.Umer Chapra. Pembangunan Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani, 2000. h.6 
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ۡۡۡۡۡٗۡ

ۡ 

Artinya :Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di  

muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak supaya kamu beruntung. 
 

Berdasarkan ayat diatas, jelas menunjukan bahwa harta (kekayaan) 

merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain Islam 

tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan 

ekonomi. 

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (maslahah) dari suatu masyarakat 

tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar:agama (al-

dien),  hidup atau jiwa (nafs), keluarga atau keturunan (nasl), harta atau 

kekayaan (maal), dan intelek atan akal (aql). Ia juga memandang 

perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial 

yang sudah di tetapkan Allah.
11

 

Menurut  Asy-Syatibi tujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera 

adalah tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, papan, pangan, 

kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
12

 

Kesejahteraan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dari nilai material 

saja, tetapi dinilai juga dari ukuran non-material seperti: terpenuhinya 

                                                             
11

Adiwarman A.Karim, “Ekonomi Mikro Islam”, Depok :PT Raja Grafindo 

Persada, 2007, h.62 
12

Abdullah Abdul Husain at-Tariqi. , Ekonomi Islam (Prinsip Dasar Tujuan). 

Jogjakarta: Magistra Insania Press, 2004, h.98 
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kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya 

keharmonisan sosial.
13

 

Kemiskinan dapat diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokrasi, 

yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan 

warga suatu Negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian 

mereka sendiri , sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat 

produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit, dan 

akses pasar). Selain itu kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi 

dan distribusi.
14

 

Berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan 

bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta mengurangi jumlah 

masyarakat miskin di Indonesia. Pengentasan kemiskinan pada akhirnya juga 

menjadi aspek pembangunan yang tidak dapat dipisahkan karena 

pertumbuhan secara ekonomi yang dicapai tidak otomatis mengurangi angka 

kemiskinan tetapi yang terjadi adalah tingkat kesenjangan yang semakin 

tinggi.
15

 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Tap. MPR, Pasal 34 

(1) tercantum bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara 

                                                             
13

 Idri dan Titik Irawan Tutik,.Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, Jakarta : 

Prestasi Pustaka. 2008,h.54 
14

Faisal Basri, “Perekonomian Indonesia”, Jakarta: Erlangga, 2002. h.99 
15

Helma Mulini ,,metode penetapan penerimaan bantuan dalam program 

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Menurut 

Ekonomi Islam.Skripsi .Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum  .Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim ,Riau , 2015 h . 9 
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dan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 menyatakan bahwa Penanggungan 

fakir miskin merupakan kebijakan Nasional yang berpihak kepada fakir 

miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.
16

Sesuai dengan Undang-

Undang tersebut berbagai program pembangunan yang berpusat pada rakyat 

sangat relevan sebagai paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan 

masalah sosial termasuk masalah kemiskinan.
17

 

Dalam rangka Program Percepatan dan Perluasan Sosial (P4S), 

pemerintah Indonesia pada tahun 2013 menyelenggarakan suatu program 

bantuan yang dimaksudkan untuk meringankan anggota masyarakat yang 

tidak mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (basic living 

needs), sehingga dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan kemanusiaan 

yang bermartabat sebagai pelaksanaan amanat konstitusional bagi pemerintah 

pusat dan daerah.
18

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16

Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanggungan fakir miskin 
17

Prijono Tjiptoherijanto,”Prospek  perekonomian Indonesia dalam rangka 

globalisasi”,  (Jakarta: Rineka Cipta ,2002)  h.71 
18

Tnp2k.go.id ( diakses 17 januari 2017) 
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Tabel 1.1 

Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 

2013-2015 

no Kabupaten/ Kota 2013 2014 2015 

1 Lampung Barat 60,81 60,27 42,24 

2 Tanggamus 85,64 85,02 81,56 

3 Lampung Selatan 162,97 161,79 157,71 

4 Lampung Timur 172,21 170,73 170,11 

5 Lampung Tengah 162,81 161,55 164,44 

6 Lampung Utara 142,01 140,73 140,41 

7 Way Kanan 65,18 64,50 63,09 

8 Tulang Bawang 33,72 36,83 44,15 

9 Pesawaran 74,60 74,01 75,37 

10 Pringsewu 37,31 37,77 45,58 

11 Mesuji 11,23 12,79 16,02 

12 Tulang Bawang Barat 16,43 18,73 21,79 

13 Pesisir Barat - - 24,03 

14 Kota Bandar Lampung 102,75 102,27 100,76 

15 Kota Metro 17,08 16,95 16,24 

JUMLAH 1144,76 1143,93 1163,49 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 

 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 dari total 

penduduk miskin di Provinsi Lampung adalah salah satunya penduduk 
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Kabupaten Pesawaran. Total penduduk di Kabupaten Pesawaran pada tahun 

2015 sebanyak 436.389 jiwa dan total penduduk miskin sebanyak 75.370 jiwa. 

Tercatat pada tahun 2013 penduduk miskin di Kabupaten Pesawaran sebanyak 

74,60%, berkurang 0,59% pada tahun 2014, dan mengalami kenaikan sebanyak 

1,36% di tahun 2015. Kecamatan Negri Katon terdiri dari 11 kecamatan dan19 

desa salah satunya Desa Purworejo yang mana diharapkan Rumah Tangga 

Miskin (RTM) setiap dusun memperoleh dana bantuan Kartu Perlindungan 

Sosial (KPS).
19

 

Kabupaten yang berada Di Provinsi Lampung hampir keseluruhan telah 

menerima bantuan dari program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sejak tahun 

2013 dimana salah satunya Desa Purworejo yang berada di Kabupaten 

Pesawaran. Mata pencaharian masyarakat di Desa Purworejo lebih didominasi 

pada sektor pertanian, sebagian menggantungkan hidupnya menjadi buruh, 

pedagang, atau membuka industri rumahan. 

Berdasarkan sumber data yang diperoleh, sektor pertanian merupakan 

penyumbang terbesar Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di 

Kabupaten Pesawaran sebesar 6,022 trilliun dari total 12,477 trilliun pada tahun 

2015.
20

Walaupun sektor pertanian lebih mendominasi di Kabupaten Pesawaran, 

namun pada kenyataannya masyarakat dikatakan masih terpuruk dalam hal untuk 

memenuhi kebutuhan, terbukti dengan adanya peningkatan angka kemiskinan 

                                                             
19

Pesawarankab.go.id (diakses pada 15 april 2017) 
20

http://www.Pesawarankab.go.id.PDRB Kab Pesawaran di akses 20 juli 2017 

http://www.pesawarankab.go.id.pdrb/
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setiap tahunnya. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih cukup rendah tidak 

dibarengi dengan keahlian kreatifitas menghasilkan angka pengangguran yang 

meningkat di masyarakat. Masyarakat lanjut usia yang sudah tidak produktif lagi 

menyumbang banyaknya penerima bantuan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di 

Desa Purworejo.  

Sejak diluncurkannya program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) pada 

tahun 2013 yang diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan ternyata  

manfaat dari program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) masih belum mampu 

mengentaskan kemiskinan, masalah kemiskinan inilah yang akhirnya 

menimbulkan permasalahan-permasalahan baru sehingga terjadi ketimpangan 

sosial. Dari penjelasan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut ke dalam bentuk tulisan ilmiah yang berjudul: Analisis Peran 

Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran program Kartu Perlindungan Sosial (KPS)di Desa  

Purworejo Kabupaten Pesawaran? 

2. Bagaimana peran program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dalam 

pengentasan kemiskinan menurut perspektif Ekonomi Islam di Desa 

Purworejo Kabupaten Pesawaran.  
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3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian : 

a. Untuk menganalisis peran program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) 

dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Purworejo Kabupaten 

Pesawaran. 

b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap peran program 

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk mengentaskan kemiskinan di 

Desa Purworejo Kabupaten Pesawaran. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan 

memperluas ilmu pengetahuan penulis dan pembaca khususnya 

masyarakat luas. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga 

kepada pemerintahan Kabupaten Pesawaran, dalam rangka 

meningkatkan dan mengembangkan program Kartu Perlindungan 

Sosial (KPS) agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

4. Penelitian Terdahulu 

Penulis telah berupaya melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber 

kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan esensi permasalahan dalam 

penelitian ini. Upaya penelusuran tersebut dimaksudkan agar penelitian ini 

bukan merupakan pengulangan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Tujuan 
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lain dari penelusuran kepustakaan ini adalah untuk membangun landasan teori 

yang diharapkan dapat mendasari kerangka pikir penelitian skripsi ini. 

Penelusuran pustaka yang penulis lakukan menemukan hasil-hasil penelitian di 

antaranya: 

1. Artikel oleh Rahardita jurusan Ilmu Administrasi Negara tahun 2015 

dengan judul “Studi  tentang  Efektivitas  Mekanisme  Penyaluran  Dana 

Bantuan Langsung Sementara  Masyarakat  (BLSM)  di Kelurahan 

Gunung Samarinda Kecamatan  Balikpapan Utara Kota Balikpapan” 

dalam jurnal ini memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan program 

BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) masih mengalami 

hambatan yang disebabkan program ini yang terkesan dadakan sehingga 

datanya belum terorganisir dengan baik, serta belum disesuaikan dengan 

kondisi dilapangan karena masih mengacu pada PPLS tahun 2011 dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat. Periode pemutakhiran datanya tidak 

diketahui sampai saat ini. Bahkan untuk program kemiskinan setelah 

BLSM untuk Kartu Indonesia Sejahtera masih menggunakan data PPLS 

2011. 21 

2. Skripsi Anwar Anas jurusan Ekonomi Pembangunan tahun 2009 dengan 

judul Kontribusi program raskin terhadap pengentasan kemiskinan di 

                                                             
21

Rahardita,”Studi  tentang  Efektivitas  Mekanisme  Penyaluran  Dana Bantuan 

Langsung Sementara  Masyarakat  (BLSM)  di Kelurahan Gunung Samarinda 

Kecamatan  Balikpapan Utara Kota Balikpapan (Samarinda:eJournal  Administrasi 

Negara,2015) Volume 3, Nomor 1, 
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Kelurahan Gajah Mungkur”. Dalam skripsi ini membahas tentang 

ketidaksesuaian dalam pembagian berasnya dan tidak sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku, sedangkan dalam variabel kontribusi 

progam RASKIN ternasuk dalam kriteria sedang faktanya bantuan beras 

RASKIN yang dibagikan kepada rumah tangga miskin tidak cukup untuk 

memenuhikebutuhan.
22

 

3. Skripsi oleh Helma Mulini “Metode Penetapan Penerimaan Bantuan 

Dalam Program  Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Menurut Ekonomi 

Islam di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok”. Dalam skripsi ini 

membahas tentang belum tepatnya sasaran dalam penerimaan manfaat 

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) karena ketidaksesuaian data penduduk 

miskin yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) dengan jumlah 

masyarakat miskin yang ada di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok .
23

 

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang lebih 

mengarah tentang analisis peran program Kartu Perlindungan Sosial 

(KPS) dalam pengentasan kemiskinan menurut perspektif ekonomi Islam 

(study pada Desa Purworejo Kecamatan Negri Katon Kabupaten 

Pesawaran). Berdasarkan hasil survey penelitian-penelitian terdahulu,  

                                                             
22

Anwar Anas,   “Kontribusi program raskin terhadap pengentasan kemiskinan 

di Kelurahan Gajah Mungkur” Ekonomi Pembangunan.UNNES. 2009 
23

Helma Mulini. MetodePenetapan Penerimaan Bantuan Dalam Program Kartu 

Perlindungan (KPS) Mnurut ekonomi islam” .Ekonomi Islam, Riau : UIN Sultan Syarif 

Kasim 2015., h.9 



15 

 

penulis tidak menemukan adanya penelitian dan pengkajian yang 

difokuskan terhadap peran program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) 

dalam pengentasan kemiskinan. Pada penelitian ini diharapkan penulis 

dapat mendeskripsikan analisis peran program Kartu Perlindungan Sosial 

(KPS) dalam pengentasan kemiskinan menurut perspektif ekonomi Islam 

(study pada Desa Purworejo Kabupaten Pesawaran). 

5. Kerangka Fikir 

Karakteristik program pengentasan kemiskinan berbasis bantuan dan 

perlindungan sosial adalah bersifat pemenuhan hak dasar utama individu yang 

telah menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Mekanisme 

pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan 

langsung oleh masyarakat miskin. Terdapat empat strategi yang telah di 

tetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan,
24

yaitu : 

a. Menyempurnakan program perlindungan sosial 

b. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanandasar 

c. Pemberdayaan masyarakat 

d. Pembangunan yang inklusif 

Adapun kerangka fikir analisis peran Program Kartu Perlindungan 

Sosial (KPS) dalam pengentasan kemiskinan menurut perspektif ekonomi 

Islam dapat dilihat dalam skema sebagai berikut: 

                                                             
24

Perpres No.15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 
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Tabel 1.2 

Kerangka Fikir 

 
Sumber :Hasil Pemikiran Penulis 

Berdasarkan bagan diatas program penanggulangan kemiskinan 

ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan lebih baik, seperti 

pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Dengan 

adanya program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) diharapkan mampu  

 

Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dalam 
pengentasan kemiskinan menurut perspektif 

ekonomi Islam 

Masalah kemiskinan  Program KPS  

Implementasi Program Kartu Perlindungan Sosial 

(KPS) di Desa Purworejo 

 

Indikator efektifitas program KPS 

berdasarkan : tepat sasaran, tepat jumlah, 

tepat waktu dan tepat administrasi 

Analisis Data 

Analisis KPS menurut perspektif Ekonomi Islam 
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berperan dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di masyarakat 

Desa Purworejo. 

6. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data dalam 

suatu penulisan, dengan kata lain dapat dikatakan suatu cara yang digunakan 

untuk memecahkan suatu masalah. Dalam penulisan skripsi ini guna 

memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data-data dan 

informasi yang faktual dan relevan. Metode yang digunakan penulis sebagai 

sarana dan pedoman adalah sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan (field research). Penelitian lapangan digunakan dengan cara 

menggali data yang bersumber dari lokasi atau penelitian 

lapangan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode 

kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada kondisi obyek 

yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti 

adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 
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secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan 

hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
25

 

b. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. 

Didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan mencatat, 

menganalisis, menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini 

terjadi atau ada. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun 

fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.
26

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer  

  Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden 

melaluikuesioner dan juga data hasil wawancara peneliti dengan 

narasumber secara langsung. Data primer di peroleh dari observasi 

langsung ke lokasi penelitian yaitu Kelurahan Purworejo dan sumber 

terkait yang berisikan informasi tentang program  Kartu Perlindungan 

Sosial (KPS) dalam membantu perekonomian masyarakat sekitar. 

Sumber data primer adalah aparat desa, RT/RW dan masyarakat  

 

                                                             
25

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

CV.Alpabeta,2011), h.67 
26

Sugiyono,Op.Cit, h.65 
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penerima bantuan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan aparat Desa 

Purworejo. 

b. Data sekunder  

Data sekunder yaitu data yang tidak berhubungan langsung 

dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu 

berupadata yang diambil dari beberapa buku, jurnal, artikel, dan 

dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
27

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

  Adapun teknik pengumpulan data yang penulis pakai adalahsebagai 

berikut: 

a. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung terhadap 

kejadian yang berhubungan dengan masalah tersebut.
28

 Metode 

observasi digunakan untuk membuktikan data yang diperoleh selama 

penelitian dengan menerapkan metode observasi nonpartisipan, 

dimana penulis berlaku sebagai pengamat dan tidak ambil bagian 

dalam aktifitas yang dilaksanakan. Teknik ini dilakukan dengan cara  

melakukan pengamatan langsung, hal ini untuk mengetahui secara 

pasti bagaimana peran program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) 

dalam mengentaskan kemiskinan menurut ekonomi Islam. 

                                                             
27

Ibid, h.190 
28

Joko Subagyo, Metode Penelitian (dalam teori dan praktek)(Jakarta: PT. 

Asdi Mahasatya 2006),cetakan kelima, h. 63 
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b. Kuesioner yaitu memberikan sejumlah daftar pertanyaan kepada 

responden dalam bentuk angket serta beberapa alternatif pilihan 

jawaban. Dalam hal ini kepada masyarakat penerima program KPS. 

c. Dokumentasi adalah tenik pengumpulan data dengan melihat sumber-

sumber dokumen yang ada kaitannya dengan jenis data yang 

diperlukan.
29

 Metode dokumentasi adalah cara yang efisien untuk 

melengkapi kekurangan dan kelemahan metode interview dan 

observasi metode ini digunakan untuk memperoleh data-data tertulis 

arsip-arsip dan dokumen-dokumen. Penggunaan metode dokumentasi 

dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu mengumpulkan 

informasi yang benar-benar akurat sehingga akan menambah 

kevalidan hasil penelitian.
30

 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

   Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
31

 Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah  

                                                             
29

Suharsimi Arikuno, Prosedur Penelitian, Jakarta : Rineka Cipta Ilmu , 

2004, h.202 
30

Joko Subagyo, Op.Cit. h. 39. 
31

Sugiyono, Op.Cit, h.115  
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masyarakat yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Desa 

Purworejo yang terdiri dari lima dusun yaitu: 

Tabel 1.3 

Jumlah Masyarakat Penerima KPS 

Desa Purworejo 
 

 

  

 

 

 

 

Sumber: data diperoleh dari kelurahan Purworejo 

b. Sampel 

   Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti,
32

 

untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini 

maka diperlukan sampel sebagai cerminan guna menggambarkan 

keadaan populasi dan agar lebih mudah melaksanakan penelitian, atau 

bagian dari jumlah dan karakterisktik yang dimiliki populasi 

tersebut.
33

Ada beberapa teknik yang dilakukan dalam menentukan 

jumlah sampel, dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan 

menggunakan rumus slovin: 

 

                                                             
32

Ibid, h.107 
33

Ibid,h.116 

No Dusun RTS Penerima KPS (Jiwa) 

1 I 46 

2 II 39 

3 III 41 

4 IV 38 

5 V 35 

JUMLAH 199 
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N 

n = ────── 

                1+ N (e)
2 

Keterangan: 

n = jumlah sampel minimal 

N = jumlah populasi keseluruhan 

  e
2
= presentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel (20%) 

199  199 

n = ───────── = ─── = 22,2 dibulatkan menjadi 22 

           1+ 199.(20%)
2
 8,96 

  Adapun sampel dalam penelitian ini penulis mengambil sebanyak 1 

orang a parat desa yang berkaitan dengan Kartu Perlindungan Sosial 

(KPS), 3 orang RT dan 18 KK dengan menggunakan teknik Random 

Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara 

acak tanpa memperhatikan strata yang ada di populasi tersebut.
34

 

c. Metode Pengolahan Data 

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis 

digunakan teknik deskritif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan 

                                                             
34

Sugiyono, Op,Cit h.75 
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atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana teknik 

ini menggambarkan tentang analisis peran program Kartu  

Perlindungan Sosial (KPS) dalam pengentasan kemiskinan 

menurut perspektif ekonomi Islam. Untuk mendapatkan data yang 

lebih akurat perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

1) Editing (mengedit data) 

 Editing data merupakan proses dimana peneliti melakukan 

klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang 

sudah terkumpul.
35

 

2) Organizing (mengatur dan menyusun data) 

 Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian 

rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan 

rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.
36

 

3) Analyzing (menganalisis) 

 Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan 

organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber 

penelitian dengan menggunakan teori sehingga diperoleh 

kesimpulan.
37

 

                                                             
35

Ibid,h. 135. 
36

Ibid,h.195 
37

Ibid.h.16 
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4) Sistemasi data 

 Sistemasi data yaitu dengan menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
38

 

 Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang 

diperlukan dari lapangan, lalu penulis mengolahnya secara sistematis 

sesuai dengan sasaran permasalahan yang ada dan menganalisisnya. 

Penulis akan menganalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, 

tulisan atau lisan dari orang-orang yang berprilaku yang dapat 

dimengerti. Analisis deskriptif ini dipergunakan dengan menguraikan 

dan merinci kalimat-kalimat yang ada dengan menggunakan 

pendekatan berfikir deduktif. Deduktif adalah pemikiran yang 

berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum agar dapat ditarik 

kesimpulan yang sifatnya khusus.
39

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38

 Suharsimi Arikunto,Op.Cit,h.129 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) 

1. Pengertian Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) 

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan 

oleh  Pemerintah sebagai penanda Rumah Tangga Miskin (RTM) ini 

menjadi fokus pekerjaan dari kementrian sosial dikarenakan pada tahun 

2013 terjadi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dampak kenaikan 

Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut sangat mempengaruhi kegiatan 

ekonomi masyarakat khususnya masyarakat ekonomi menengah 

kebawah.Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang bertujuan untuk 

meringankan beban masyarakat terutama masyarakat miskin.
40

 

Di tahun 2013 kementrian sosial menetapkan sekitar 15 Juta 

penduduk Indonesia yang mendapatkan kartu KPS yang nantinya dapat 

digunakan untuk program-program sosial dari dampak kenaikan Bahan 

Bakar Minyak (BBM). Adapun bantuan yang dikeluarkan dari Kartu 

Perlindungan Sosial (KPS) yaitu Bantuan Langsung Sementara 

Masyarakat (BLSM) yang diberikan Rp.150.000,- per 4 bulan sekali, 

Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) dan Bantuan Siswa Miskin 

(BSM).
41

 

                                                             
40
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Pemerintah mengeluarkan Kartu Perlindungan Sosial ini kepada 

15,5 juta Rumah Tangga Miskin dan rentan yang merupakan 25% Rumah 

Tangga dengan status sosial ekonomi terendah di Indonesia. Kartu 

Perlindungan Sosial dikirimkan langsung ke alamat Rumah Tangga 

Sasaran (RTS) oleh PT Pos Indonesia. 

Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah program 

nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 

Daerah) maupun horizontal (Kementrian atau Lembaga), sehingga semua 

pihak yang terkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian 

tujuan program Kartu Perlindungan Sosial (KPS). 

2. Tujuan Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) 

Pada dasarnya berbagai program kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah memliki tujuan yang berprioritas meningkatkan kesejahteran, 

adapun tujuan dari program KPS sebagai berikut : 

a. Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam hal pangan, 

dengan melalui pemberian bantuan Beras untuk Masyarakat Miskin 

(Raskin).  

b. Bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat terutama 

masyarakat rentan miskin melalui program Bantuan Langsung 

Sementara Masyarakat (BLSM). 
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c. Meningkatkan akses terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas, 

mencegah putus sekolah, menarik anak usia sekolah dari Rumah 

Tangga miskin dan rentan untuk kembali bersekolah, serta mendukung 

program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, bahkan 

hingga tingkat Perguruan Tinggi, melalui Program Bantuan Siswa 

Miskin (BSM). 

d. Sasaran Rumah Tangga Miskin (RTM), di desa atau kelurahan yang 

berhak menerima bantuan dari program Kartu Perlindungan Sosial 

(KPS), sebagai hasil seleksi musyawarah desa atau kelurahan yang 

terdaftar, dalam Daftar Penerimaan Manfaat (DPM), yang ditetapkan 

oleh kepala desa atau kelurahan dan diresmikan oleh Camat. 

3. Kriteria dan Sasaran Penerima Program Kartu Perlindungan Sosial 

(KPS 

Dalam menentukan daftar masyarakat penerima Kartu 

Perlindungan Sosial (KPS) didasarkan pada Basis Data Terpadu (BDT) 

yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), adapun criteria 

penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah: 

a. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah atau semen 

kasar. 

b. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, 

kayu berkualitas rendah. 
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c. Fasilitas jamban tidak ada, atau ada tetapi dimiliki secara bersama-

sama dengan keluarga lain.  

d. Sumber air untuk minum / memasak berasal dari sumur / mata air tak 

terlindung, air sungai, danau atau air terjun. 

e. Bahan bakar yang digunakan memasak berasal dari kayu bakar, arang, 

atau minyak tanah. 

f. Sumber penerangan tidak menggunakan listrik atau menggunakan 

listrik tapi masih menumpang. 

g. Dalam seminggu tidak pernah mengkonsumsi daging, susu atau hanya 

sekali dalam seminggu. 

h. Rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok 

(masyarakat yang memenuhi kebutuhan pokok dengan cara 

berhutang). 

i. Tidak mampu membayar anggota keluarga berobat ke puskesmas atau 

poliklinik. 

j. Pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 

setengah hektar, buruh tani, kuli bangunan, tukang batu, tukang becak, 

pemulung atau pekerja informal lainnya dengan pendapatan maksimal 

Rp.600 ribu per bulan. 

k. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga 

bersangkutan tidak lebih dari SD. 
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B. Kesejahteraan Masyarakat 

1. Pengertian Kesejahteraan 

Kesejahteraan adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam 

hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran 

sehingga hidupnya terasa tentram , baik lahir maupun batin. Kesejahteraan 

lahir didasarkan pada standar universal menyangkut kesehatan, sandang, 

pangan, dan papan. Sedangkan kesejahteraan batin menyangkut persepsi 

yang bersifat intelektual, emosional, maupun spriritual seseorang. 

Kesejahteraan bukan alat perjuangan akan tetapi tujuan perjuangan.
42

 

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang 

memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat 

dari standar kehidupan masyarakat. Menurut Sen Pressmen kesejahteraan 

masyarakat adalah jumlah dari pilihan yang dipunyai masyarakat dan 

kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tersebut dan akan 

memaksimumkan apabila masyarakat dapat membaca dan memberikan hak 

suaranya. 

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith, kesejahteraan masyarakat 

menunjukan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai 

kehidupan yang lebih baik meliputi: 

 

                                                             
42
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2014, h.8 
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a. Tingkat Kebutuhan Dasar 

 Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar 

seperti sandang, pangan, papan, dan perlindungan. 

b. Tingkat Kehidupan 

 Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang 

lebih baik dan peningkatan pendidikan. 

c. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari 

individu dan bangsa yaitu adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik 

dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan 

keluarga. 

Menurut Jeremy Bentham, terdapat empat hal mendasar yang 

perlu  diperhatikan dalam mencapai kesejahteraan, yaitu:
43

 

a. Kebahagiaan merupakan satu-satunya tujuan utama yang harus dicapai 

oleh masyarakat dala aktivitas ekonomi. 

b. Diberlakukan pendidikan bagi masyarakat dengan tujuan agar dapat 

memilih dan memilah sesuatu yang dapat meningkatkan aspek 

kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat dalam melakukan 

aktivitas ekonomi. 
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c. Diberlakukan adanya rumusan undang-undang yang bertujuan untuk 

meningkatkan akumulasi kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat 

dalam melakukan aktivitas ekonomi. 

d. Diperlakukan peranan pemerintah dalam sebagai aparat penegak 

undang-undang (hukum) yang telah disusun dalam kaitannya dengan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. 

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, 

indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat 

dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Kesejahteraan 

masyarakat yang hanya diukur dengan indikator moneter menunjuk aspek 

ketidaksempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena adanya 

kelemahan indikator moneter. Beckkerman membedakan indikator dalam 

tiga kelompok yaitu:
44

 

a. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan di 

dua Negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan 

nasional yang dipelopori oleh Collin Clark, Gilbert, dan Kravis. 
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b. Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian pendapatan 

masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan 

tingkat harga di setiap Negara. 

c. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan 

setiap Negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter seperti 

jumlah keadaan bermotor dan konsumsi. 

Beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut instansi 

pemerintah yang menangani kemasyarakatan, antara lain sebagai 

berikut:
45

 

a. BAPPENAS 

  Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi 

pengeluaran rumah tangga.Rumah tangga daapat dikategorikan 

sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok 

sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk 

kebutuhan yang bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan 

proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar 

dibandingkan dengan pengeluaran untuk yang bukan pokok, dapat 

dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan 

yang masih rendah. 

 

                                                             
45 http//www.depsos.go.id// diakses 3 agustus 2017 
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b. BKKBN  

   Menurut BKKBN  beberapa indikator untuk mengukur tahap 

keluarga menurut tingkat kesejahteraannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat 

Tingkat 

Kesejahteraan 

Indikator 

Keluarga Pra 

Sejahtera 

keluarga yang belum dapat memenuhi 

kebutuhan dasarnya (basic-needs) secara 

minimal, seperti kebutuhan spiritual, 

pangan, dan kesehatan 

Keluarga Sejahtera 1 keluarga yang telah dapat memenuhi 

kebutuhan dasarnya secara minimal, 

tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan 

sosial psikologis, seperti kebutuhan akan 

pendidikan, KB, interaksi dalam 

keluarga, interaksi dengan lingkungan 

tempat tinggal, dan transportasi. 

Keluarga Sejahtera 2 keluarga yang disamping telah dapat 

memenuhi kebutuhan dasarnya, juga 

telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-

psikologisnya, tetapi belum dapat 

memenuhi kebutuhan pengembanganya, 

seperti kebutuhan untuk menabung dan 

memperoleh informasi. 

Keluarga Sejahtera 3 keluarga yang telah dapat memenuhi 

seluruh kebutuhan dasar, sosial-

psikologis, dan pengembangan 

keluarganya, tetapi belum dapat 

memberi sumbangan yang teratur bagi 

masyarakat, seperti sumbangan materi, 

dan berperan aktif dalam kegiatan 

kemasyarakatan. 



34 

 

Keluarga Sejahtera 3 

Plus 

keluarga yang telah dapat memenuhi 

seluruh kebutuhan dasar, sosial-

psikologis dan pengembanganya serta 

telah dapat memberikan sumbangan 

yang teratur dan berperan aktif dalam 

kegiatan kemasyarakatan.
46

 

 

 

 Berdasarkan tabel diatas indikator tingkat kesejahteraan 

masyarakat dapat digambarkan melalui tingkat pemenuhan kebutuhan 

dasar keluarga, kebutuhan sosio psikologis, dan kebutuhan 

pengembangan. 

3. Kesejahteraan Masyarakat dalam ekonomi Islam 

a. Pengertian Kesejahteraan (Falah) Dalam Ekonomi Islam 

Al- Falah secara bahasa bermakna Zhafarah bima yurid 

(kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut al- falah artinya menang, 

keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat. Dalam 

pengertian liberal, falah adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu 

kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.
47

 Allah berfirman dalam Al-

Quran Surat Al- Mu’minun ayat 1-6 : 

                                                             
46

Prof. Adi Fahrudin. PengantarKesejahteraanSosial, Bandung :RefikaAditama, 

2014 h.6 
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ۡۡۡۡۡۡ

ۡۡۡۡۡ

ۡٓۡۡۡۡۡۡۡ

ۡ 

Artinya: 1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, 2. 

(yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam sembahyangnya, 

3.Dan orang-orang menjauhkan diri dari (perbuatan dan 

perkataan) yang tiada berguna, 4.Dan orang-orang yang 

menunaikan zakat, 5. Dan orang-orang yang menjaga 
kemaluannya, 6.Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak 

yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini 

tiada tercela. 

 

Istilah falah menurut Islam diambil dari kata-kata Al-Quran, yang 

sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia, dan 

akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun lebih 

ditekankan pada aspek spiritual.
48

 Dalam Al-Quran, Allah berfirman 

dalam QS. Surat Al-Imran ayat 104 yaitu: 

ۡۡٗۡۡۡۡۡۡ

ۡۡۡۚٓۡۡ 

Artinya: Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan 
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mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang 

beruntung 

 

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Muhyidin Qaradaghi, istilah 

al-falah berarti kebahagiaan atau keberuntungan dalam kehidupan dunia 

dan akhirat, dilihat dari aspek sisi dan dimensi (komperenshif) dalam 

seluruh aspek kehidupan. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka falah bisa diartikan sebagai 

kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, dan kesejahteraan yang 

dirasakan seseorang, baik yang bersifat lahir dan batin dan bisa dirasakan 

dunia dan akhirat kelak.  

Dalam Ekonomi Islam kesejahteraan adalah kebahagiaan karena 

terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, 

kebodohan, kemiskinan, bahkan lingkungan.
49

 Hal ini terdapat dalam 

fiman Allah QS. Tha Ha ayat 117-119 yaitu: 

ۡٓٔٗۡۡ

ۡۡٓۡ

ۡۡ 

Artinya: 117. Maka Kami berkata: “Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) 

adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali 

janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, 
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umat, Bandung : Mizan, 2003, h.127 
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yang menyebabkan kamu jadi celaka. 118. Sesungguhnya kamu 

tidak akan kelaparan didalamnya dan tidak akan telanjang. 119. 

Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak 

(pula) akan ditimpa panas matahari didalamnya” 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sandang, pangan, dan papan 

yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan 

semuanya telah terpenuhi disana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan 

unsur pertama untuk kesejahteraan masyarakat. Terdapat sejumlah 

argumentasi baik yang bersifat teologis, normatif, maupun rasional-

filosofis yang menegaskan tentang ajaran Islam amat peduli mewujudkan 

kesejahteraan sosial. 

Idealisasi “kesejahteraan hidup” dalam islam khususnya, dan 

agama samawi pada umumnya adalah “kehidupan surgawi” yaitu 

kehidupan disurga nanti yang selalu digambarkan sebagai berikut:
50

 

a) Serba kecukupan pangan yang bergizi 

b) Kecukupan sandang 

c) Tempat tinggal yang layak 

d) Lingkungan hidup yang sehat 

e) Hubungan sosial yang aman dan damai 

f) Hubungan yang selalu dekat dengan Allah. 

Islam juga memerintahkan untuk selalu berupaya mencapai 

kesejahteraan (falah) sesuai pedoman Islam, dalam pencapaian  
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kehidupan yang lebih baik maka secara tidak langsung dapat mengurangi 

angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

b. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam 

Komitmen islam yang demikian mendalam terhadap 

persaudaaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (falah) 

bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam. 

Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan 

kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisaasi yang seimbang antara 

kebutuhan materi dan rohani dari individu.
51

 

Islam juga menerangkan hubungan manusia dan sosial kaum 

Mukmin di dunia yang berlandaskan keadilan, kebaikan, menjauh dari 

segala kezaliman dan arogansi, Allah berfirman pada QS. An-Nahl (16) 

ayat 90 sebagai berikut: 

۞ٕۡۡۡۡۡٓۡۡۡ

ۡۡٓۡۡۡۚۡۡ 

Artinya: 90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran. 
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Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai dasar dalam 

ekonomi yaitu :
52

 

1) Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, 

keberanian, dan konsisten pada kebenaran 

2) Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam 

semesta sebagai tugas seorang khalifah, setiap pelaku ekonomi 

memiliki tanggung jawab untuk berprilaku ekonomi yang 

benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan juga memiliki 

tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan secara 

umum bahkan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu 

saja. 

3) Tafakul (jaminan sosial), adanya jaminan sosial 

dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan baik 

diantara individu dengan masyarakat lainnya, karena Islam 

tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga 

menempatkan hubungan horizontal secara seimbang. 

Kepatuhan ini membantu manusia merealisasikan potensi dirinya, 

dengan berusaha semaksimal mungkin mengembangkan diri dalam 
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menciptakan kesejahteraan. Kesejahteraan yang bukan untuk kepentingan 

pribadi namun kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.
53

 

Kesejahteraan dalam pandangan Islam tidak hanya dinilai dari 

ukuran material saja, tetapi juga dinilai dari ukuran non-material seperti: 

terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral dan 

terwujudnya keharmonisan sosial.
54

 

 

 

c. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Menurut Islam 

Imam Ghazali menerangkan bahwa kesejahteraan secara umum 

berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa akal, 

keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan. Kunci dari pemeliharaan 

dari kelima tujuan dasar tersebut meliputi: kebutuhan pokok (dharuriyat), 

kesenangan atau kenyamanan (hajiyat), dan kemewahan (tahsiniyat).
55

 

a. Prioritas Utama 

  Ad-Dharuriyat adalah kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan 

pangan, sandang, perumahan dan semua kebutuhan pokok yang tidak 

dapat dinilai dari kehidupan minimum. Dharuriyat merupakan tujuan 

mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan di akhirat, yaitu 
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mencakup terpeliharanya lima elemen dasar kehidupan yakni jiwa, 

keyakinan atau agama, akal atau intelektual, keturunan dan keluarga 

serta harta benda.  

b. Prioritas Kedua 

  Al-Hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti 

kebutuhan penerangan dan lain sebagainya. Kebutuhan ini pun masih 

berkaitan dengan lima tujuan syariah. Syariah bertujuan 

memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan. Hukum 

syara’ dalam kategori ini tidak dimaksudkan untuk memelihara lima 

hal pokok tadi melainkan menghilangkan kesempitan dan berhati-hati 

terhadap lima hal pokok tersebut. 

c. Prioritas Ketiga 

  Tahsiniyat atau dapat disebut juga sebagai kesempurnaan yang 

lebih berfungsi sebagai kesenangan hidup. Kebutuhan pelengkap, 

yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan 

dalam kehidupan manusia.  

Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada 

penyediaan tingkatan pertama, yaitu kebutuhan primer. Namun demikian, 

Al-Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar demikian 

cenderung fleksibel mengikuti waktu dan tempat serta dapat mencakup 

bahkan kebutuhan sosio psikologis. Kelompok kebutuhan kedua terdiri 
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dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima pondasi 

tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan 

kesukaran dalam hidup. Kelompok kebutuhan ketiga mencakup kegiatan-

kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja, 

meliputi hal-hal yang melengkapi atau menghiasi hidup.
56

 

Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintah 

berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar primer, 

sekunder, maupun tersier dan pelengkap. Disebabkan hal tersebut, 

pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan 

pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk 

mencukupi keseluruhan kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak 

bertentangan dengan syariah sehingga terciptanya kehidupan masyarakat 

yang sejahtera.
57

 

C. Konsep Kemiskinan 

1. Pengertian Kemiskinan 

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi 

untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat disuatu daerah. 

Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan 

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa sandang, 

pangan, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga 
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akan berdampak  berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar 

hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar 

pendidikan.
58

 

Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2004, kemiskinan adalah 

kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak 

terpenuhi atas hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan 

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang 

menjadi hak seseorang atau sekelmpok orang meliputi kebutuhan pangan, 

kesehatan, pekerjaan, pendidikan, air bersih, sumber daya alam, 

lingkungan hidup, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan 

kehidupan sosial dan politik. 

Menurut Chambers kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep 

(intergrated concept) yang memiliki lima dimensi yaitu: 

a) Kemiskinan (proper) 

b) Ketidakberdayaan (power less) 

c) Kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency) 

d) Ketergantungan (dependence) 

e) Keterasingan (isolation) 
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2. Indikator kemiskinan 

Kemiskinan dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kemiskinan 

merupakan suatu ukuran dimana masyarakat dikategorikan miskin.
59

Pada 

umumnya, identifikasi kemiskinan hanya dilakukan pada indikator-

indikator yang relatif terukur seperti pendapatan perkapita dan 

pengeluaran atau konsumsi rata-rata. Indikator kemiskinan yang hingga 

saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah:
60

 

a. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti lahan, modal, 

peralatan kerja, dan keterampilan yang memadai. 

b. Tingkat pendidikan yang rendah 

c. Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga 

bekerja dilingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang 

disebut juga setengah menganggur. 

d. Berada dikawasan pedesaan atau kawasan yang jauh dari pusat 

pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di 

perkotaan (slum area). 

e. Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan 

kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan 

pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar 

kesejahteraan pada umumnya. 
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3. Bentuk dan Jenis Kemiskinan 

Dimensi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers memberikan 

penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan. Konsep 

kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu sosial terhadap 

kemiskinan yang tidak hanya sekedar kondisi ketidakmampuan 

pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi juga sebagai 

kondisi ketidakberdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan 

pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak 

kejahatan, resiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan 

terutama ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraannya 

sendiri. 

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk 

permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun 

bentuk kemiskinan tersebut adalah:
61

 

a. Kemiskinan Absolut 

  Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan 

seseorang atau sekelompok berada dibawah garis kemiskinan 

sehingga kurang untuk mencukupi kebutuhan standar seperti 

sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan yang diperlukan 

untuk kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran 
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rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan 

dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan 

absolute ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan 

atau mendefinisikan seseorang atau sekelompok orang yang disebut 

miskin. 

b. Kemiskinan Relatif 

  Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang 

terjadi karena adanya pengaruh kebijakan yang belum menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya 

ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. 

Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program pembangunan 

seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal. 

c. Kemiskinan Kultural 

  Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi 

sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat 

yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif 

tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. 

Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas dan pemboros atau 

tidak bisa berhemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada 

pihak lain. 

d. Kemiskinan Struktural 
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  Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang 

disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada 

umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya maupun sosial 

politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. 

Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsure 

diskriminatif. 

Persoalan kemiskinan dan pembahasan mengenai penyebab 

kemiskinan hingga saat ini masih terjadi perdebatan baik 

dilingkungan akademik maupun pada tingkat penyusun kebijakan 

pembangunan. Salah satu perdebatan tersebut adalah menetapkan 

definisi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang disebut 

miskin.
62

 

4. Program Pengentasan Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan diberbagai bidang 

yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, keterbelakangan 

dan keterpurukan, yang disebabkan oleh perubahan sosial diantaranya 

terkena musibah bencana alam, pemutusan hubungan kerja, serta 

menderita akibat perubahan sosial ekonomi, jumlah penduduk yang 

semakin banyak tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan primer 
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(pokok). Oleh karena itu,pengentasan kemiskinan telah menjadi prioritas 

utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. 

Kemiskinan bukan hanya masalah Indonesia, tetapi merupakan 

masalah dunia sehingga lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia 

lewat laporannya World Development Report on Poverty 

mendeklerasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan 

kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga tempat:
63

 

1. Pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan 

kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin 

2. Pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan dan gizi) yang memberi 

mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-

kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi 

3. Membuat sarana jaringan pengaman sosial untuk mereka di antara 

penduduk miskin yang sama sekali tidak mampu untuk mendapatkan 

keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan kesempatan 

pengembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, 

bencana alam dan konfliksosial.
64
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Upaya-upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan setiap 

periodenya berubah sesuai situasi kondisi, seperti pada tahun 

1994/1995/2000 yang mana diberikan dalam dua bentuk yaitu: 

1. Uang (kas), subsidi beras, pelayanan kesehatan dan gizi, serta 

pendidikan. 

2. Penciptaan kesempatan kerja yaitu berupa Inpres Desa 

Tertinggal (IDT) Program pengembangan kecamatan, 

pembangunan infrastruktur dan pemberian kredit.
65

 

 

5. Jaminan Perlindungan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Islam menugaskan negara menyediakan jaminan sosial guna 

memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. 

Islam membagi kebutuhan dasar (al-hajat al-asasiyah) menjadi dua, 

pertama kebutuhan dasar individu, yaitu sandang, pangan, papan.  

Kedua kebutuhan dasar seluruh rakyat (masyarakat), yaitu 

keamanan, kesehatan dan pendidikan. Dalam hal ini negara memberi 

individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif dan 

Negara memastikan penerapan hukum-hukum syariah khususnya hukum 

nafkah (ahkam an nafaqat) atas individu-individu rakyat agar mereka 

dapat memenuhi kebutuhan dasar individunya. Namun jika hukum ini 
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sudah ditetapkan dan individu tetap tidak mampu, maka barulah Negara 

berperan langsung menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk 

membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar 

hidupnya. . 

Banyak cara yang ditempuh untuk melakukan perlindungan sosial 

dalam perspektif Islam. Secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu 

:
66

 

1. Kewajiban individu 

Tanggung jawab personil (fardhu ain) yang diemban oleh 

seseorang yang mampu terhadap orang-orang yang wajib dia nafkahi. 

Adakalanya karena hubungan kerabat untuk merealisasikan kecukupan 

mereka, dan adakalanya karena kebutuhan mendesak mereka kepada 

hartanya untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Islam menjamin 

pemenuhan kebutuhan dasar individu (sandang, pangan dan papan). 

2. Kewajiban keluarga 

  Dalam hal ini, Al-Qur’an walaupun menganjurkan sumbangan 

sukarela dan menekankan keinsyafan pribadi, namun dalam beberapa 

halkitab suci ini menekankan untuk menunaikan kewajiban. Baik 

dalam kewajiban zakat, yang merupakan hak delapan kelompok yang 

ditetapkanmaupun melalui shodaqoh yang merupakan hak bagi yang 
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meminta atau yang tidak, namun sangat membutuhkan pemenuhan 

kebutuhan. Sebagaimana  Allah SWT dalam firmannya: 

 

Artinya:  “dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga 

kepadaorang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan 

janganlahkamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara 

boros” (Q.S Al-Isra’ 17: 26) 

 

 Islam menjamin, pada awalnya dengan mensyariatkan hukum 

kewajiban bekerja untuk mencari nafkah bagi laki-laki dewasa yang 

mampu, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang-

orang terdekat, yakni anak-anak dan istri atau kewajiban bersyarat 

untuk menyediakan kebutuhan pada keluarga miskin jika mampu 

melakukannya. 

3. Kewajiban Negara 

Pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga 

Negara, melalui sumber-sumber dana yang sah. Yang terpenting 

diantaranya ialah pajak, baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah 

atau perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan 

pemerintah bila sumber-sumber tersebut belum mencukupi. 

Sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT dalam firmannya: 
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ۡۡ

ۡۡ 

Artinya: “tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama, maka 

itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak 

mendorong memberi makan anak yatim” (Q.S Al-Ma’un 

107: 1-3) 

Berbeda dengan sistem kapitalis yang menyerahkan jaminan 

sosial kepada swasta atau individu, dengan sistem ekonomi Islam, 

jaminan pemenuhan kebutuhan pokok individu seperti sandang, pangan 

dan papan maupun kebutuhan pokok masyarakat berupa kesehatan, 

pendidikan dan keamanan menjadi tanggung jawab negara. Secara 

konseptual maupun praktikal jaminan tersebut telah dinyatakan oleh 

Rasulullah SAW dan dilaksanakan oleh beliau sebagai kepala negara. 

Kebijakan ini diikuti pada masa Khulafaur Rasyidin sampai khalifah 

terakhir.
67

 

Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur seluruh 

aspek hidup dan kehidupan manusia. Islam juga menjelaskan dan 

memberikan solusi terhadap seluruh problematika kehidupan, baik dalam 

masalah akidah, ibadah, moral, akhlak, muamalah, rumah tangga, 
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bertetangga, politik, kepemimpinan, berupaya meningkatkan 

perekonomian sebagai bagian dari mengentas kemiskinan. 

Islam berusaha mencari jalan keluar serta mengawasi kemungkinan 

dampak dari permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh umat 

(masyarakat). Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan akidah, akhlak dan 

amal perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi 

kestabilan dan ketentraman masyarakat, di samping untuk mewujudkan 

jiwa persaudaraan antara sesama kaum muslimin. Karena itu, Islam 

menganjurkan agar setiap individu memperoleh taraf hidup yang layak di 

masyarakat. 

Secara umum, setiap individu wajib berusaha untuk hidup wajar,   

sesuai dengan keadaannya. Dengan hidup tentram, ia dapat melaksanakan 

perintah-perintah Allah SWT, sanggup menghadapi tantangan hidup dan 

mampu melindungi dirinya dari bahan kefakiran, kekufuran, kristenisasi 

dan lainnya. 

Dalam memberikan jaminan bagi umat Islam menuju taraf hidup yang 

terhormat, Islam menjelaskan berbagai solusi, sehingga perekonomian 

umat mengalami peningkatan dan keluar dari persoalan ekonomi yang 

dihadapi. 
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BAB  III 

GAMBARAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Desa Purworejo 

Desa Purworejo merupakan salah satu desa yang berada di 

Kecamatan Negri Katon yang berada di Kabupaten Pesawaran. Dengan 

luas wilayahnya 375 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 3.024 jiwa 

yang terdiri dari 862 KK, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.569 

jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.455 jiwa. Penggunaan lahan 

di Desa Purworejo ini umumnya berupa tegalan atau perladangan seluas 

15 Ha, perkebunan seluas 44 Ha, lahan pertanian seluas 126 Ha, dan 

lahan pemukiman seluas 180,15 Ha.  

 Batas wilayah Desa Purworejo adalah sebagai berikut:
68

 

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Karang Rejo 

- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gading Rejo 

- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kagungan Ratu 

- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tegal Sari 
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2. Kondisi Masyarakat Desa Purworejo 

Desa Purworejo terdapat 5 Dusun yang terdiri dari berbagai suku 

diantaranya suku Jawa, Lampung, Sunda, Padang, dan masih ada suku 

yang lainnya. Penduduk Desa Purworejo pada umumnya bekerja di 

sektor pertanian, peternak, dan industri. Desa Purworejo terletak di 

daerah yang sangat potensial untuk bidang pertanian dan perladangan, 

pada umumnya masyarakat bekerja pada sektor pertanian, hal ini 

berdasarkan dari presentasi mata pencaharian masyarakat disektor 

pertanian terbesar. Berikut ini adalah tabel mata pencaharian 

masyarakat Desa Purworejo 

Tabel 3.1 

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Purworejo 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kelurahan Desa Purworejo 2016 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian 

pada sektor pertanian lebih mendominasi di Desa Purworejo, sehingga 

Jenis Pekerjaan Jumlah 
Presentase 

(%) 

Petani 817 27,02 

Buruh tani 810 26,79 

Wiraswasta 210 7,46 

Pengrajin industri 

rumah tangga 
83 2,75 

Pedagang 139 4,60 

Peternak 354 11,70 

Dll 614 20,30 

Jumlah Penduduk 3.024 Jiwa 100 



56 

 

sektor pertanian dapat menjadi penyumbang terbesar PDRB di 

Kabupaten Pesawaran. 

3. Penerapan Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Desa 

Purworejo 

Kemiskinan merupakan kondisi relatif yang menyebabkan 

seseorang atau sekelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak 

mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai 

dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku didalam masyarakat 

karena sebab-sebab natural atau alami, kultural, atau struktural. Berikut 

ini adalah jumlah tingkat penduduk miskin Kabupaten Pesawaran : 

Tabel 3.2 

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pesawaran 

  

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer diolah tahun 2016 

 

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk 

miskin di Kabupaten Pesawaran meningkat tiap tahunnya, oleh sebab itu, 

keefektifitasan suatu program ekonomi kerakyatan dalam menanggulangi 

kemiskinan harus benar-benar dilakukan penelitian. Hal ini memberikan 

No Tahun 
Jumlah Penduduk  

Miskin 

1 2011 70,24 

2 2012 72,56 

3 2013 74,61 

4 2014 74,01 

5 2015 75,37 
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bukti bahwa segala bentuk program pemerintah belum beralan maksimal 

termasuk program Kartu Perlindungan Sosial (KPS). 

Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Desa Purworejo 

berlangsung sejak tahun 2013. Penyaluran bantuan bagi kelompok 

masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban Rumah Tangga 

Miskin (RTM). Disamping itu, program ini merupakan wujud nyata 

komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi 

masyarakat miskin yang sekaligus untuk mengurangi beban pengeluaran 

Rumah Tangga Miskin (RTM). 

Melalui program ini aparat desa menyalurkan bantuan kepada 

masyarakat miskin yang sudah ditentukan. Berikut ini adalah jumlah 

penerima manfaat untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) Desa Purworejo:  

 Tabel 3.3 

 Jumlah Masyarakat Penerima KPS 

 Desa Purworejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data diperoleh dari kelurahan Purworejo 

 

No Tahun 
RTS Penerima KPS 

(Jiwa) 

1 2013 35 

2 2014 43 

3 2015 51 

4 2016 70 

JUMLAH 199 
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Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah RTS 

penerima manfaat beras untuk masyarakat miskin (raskin) di Desa 

Purworjo dari tahun 2011 – 2016 mengalami peningkatan yaitu 

 sebanyak 199 RTS. Oleh sebab itu keefektifitasan suatu program 

ekonomi kerakyatan dalam mengentaskan kemiskinan harus dilakukan 

secara optimal. 

B. Hasil Jawaban Kuesioner (Angket) Peran Program Kartu 

Perlindungan Sosial (KPS) dalam pengentasan kemiskinan Desa 

Purworjo 

   Untuk memperoleh data tentang peran program KPS dalam 

mengentaskan kemiskinan di Desa Purworjo diperoleh melalui 

penyebaran angket sebanyak 15 butir soal pertanyaan untuk 22 sampel. 

Berdasarkan sebaran angket dapat dijelaskan sebagai berikut:  

 Tabel 3.4 

 Program KPS 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah program KPS yang 

di distribusikan oleh 

pemerintah bermanfaat bagi 

keluarga anda ? 

18 4 

Persentase % 82% 18% 

Sumber: Data diolah dari kuisioner tahun 2017 

  Dari tabel diatas dapat diketahui yang menjawab iya sebanyak 

18 orang atau 82% dan yang menjawab tidak sebanyak 4 orang atau 18%. 

Hal ini menunjukkan bahwa program KPS di Desa Purworjo sebagian 
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besar menjawab bermanfaat. Jadi program KPS masih dibutuhkan oleh 

RTS di Desa Purworejo. 

Tabel 3.5 

Program KPS 

Pertanyaan YA TIDAK 

  Apakah program KPS yang 

di distribusikan oleh 

pemerintah cukup untuk 

memenuhui kebutuhan 

keluarga anda ? 

8 14 

Persentase % 36% 64% 

Sumber: Data diolah dari kuisioner tahun 2017 

   Dari tabel diatas dapat diketahui yang menjawab ya sebanyak 

36% atau 8 responden dan yang menjawab tidak sebanyak 64% atau 14 

responden. Berdasarkan data diatas menunjukkan sebagian besar warga 

merasa kurang mencukupi terhadap bantuan yang di distribusikan oleh 

pemerintah dalam memenuhi kebutuhan keluarga. 

Tabel 3.6 

Ketepatan Sasaran Program KPS 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah pendapatan 

keluarga anda minimum 

Rp 500.000,- 

perbulannya? 

19 3 

Persentase % 86,4% 13,6% 

Sumber: Data diolah dari kuisioner tahun 2017 

   Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa RTS yang 

menjawab ya sebanyak 19 orang atau 86% dan yang menjawab tidak 

sebanyak 3 orang atau 13,6%. Sehingga dapat dilihat bahwa pendapatan 

RTS perbulannya sebagian besar memenuhi batas minimum Rp 500.000, 
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Tabel 3.7 

Ketepatan Sasaran Program KPS 

 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah 

keluarga anda 

memiliki 

lahan 

pertanian? 

10 12 

Persentase % 45% 55% 

Sumber: Data diolah dari kuisioner tahun 2017 

 Berdasarkan tabel diatas sebanyak 45% atau 10 orang menjawab ya, 

sedangkan yang menjawab tidak sebanyak 55% atau 12 responden, hal ini 

dapat diketahui bahwa sebagian besar warga tidak memiliki lahan pertanian 

sendiri, warga yang tidak memliki lahan pertanian umumnya bekerja sebagai 

buruh tani. 

Tabel 3.8 

Ketepatan Sasaran Program KPS 

 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah rumah 

anda minimal 

berlantaikan 

semen ? 

17 5 

Persentase % 77% 23% 

Sumber: Data diolah dari kuisioner tahun 2017 

 Dari tabel diatas sebanyak 77% atau 17 responden menjawab ya 

sedangkan sebanyak 23% atau 5 responden menjawab tidak, hal ini dapat 

diketahui sebagian besar dari rumah tangga penerima KPS memiliki status 

kepemilikan rumah yang cukup layak dan sebagian masih berlantaikan tanah. 
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Tabel 3.9 

Ketepatan Jumlah Program KPS 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data diolah dari kuisioner tahun 2017 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rumah tangga penerima manfaat 

dari KPS hampir seluruhnya menerima manfaat yang diberikan oleh program 

KPS.  

Tabel 3.10 

Ketepatan Waktu Program KPS 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah 

pendistribusian 

manfaat KPS sesuai 

jadwal ? 

0 22 

Persentase % 0% 100% 

Sumber: Data diolah dari kuisioner tahun 2017 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tidak ada responden yang 

menjawab iya atau tepat waktu, hal ini menunjukkan pendistribusian KPS tidak 

di distribusikan sesuai jadwal atau tidak menentu. 

 

 

 

 

 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah keluarga anda 

selalu menerima manfaat 

KPS sesuai dengan 

peraturan pemerintah ? 

21 1 

Persentase % 95,5% 4,5% 
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Tabel 3.11 

Tingkat Kebutuhan Dasar Masyarakat 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah kaluarga 

anda minimal makan 

dua kali sehari? 

22 0 

Persentase % 0% 100% 

Sumber: Data diolah dari kuisioner tahun 2017 

 Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa 100% responden menjawab ya. 

Dalam hal ini menunjukkan bahwa responden dan keluarganya makan minimal 

dua kali sehari. 

Tabel 3.12 

Tingkat Kebutuhan Dasar Masyarakat 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah tempat tinggal 

anda masih mengalami 

kesulitan dalam 

mendapati air bersih? 

13 9 

Persentase % 59% 41% 

Sumber: Data diolah dari kuisioner tahun 2017 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui sebanyak 13 responden 

menjawab ya dan 9 responden menjawab tidak.Hal ini menunjukkan bahwa 

Desa purworejo tidak terlalu sulit mengakses sumber air bersih. 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

Tabel 3.13 

Tingkat Kesehatan Masyarakat 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah ketika anda 

sakit berobat ke 

puskesmas atau 

Klinik kesehatan? 

12 10 

Persentase % 54,5% 45,5% 

Sumber: Data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa 12 responden menjawab 

ya dan 10 responden menjawab tidak. Hal ini menunjukkan bahwa 54,5 % 

apabila sakit langsung menuju puskesmas. 

Tabel 3.14 

Tingkat pendidikan Masyarakat 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah seluruh anggota 

keluarga anda mengenyam 

bangku pendidikan? 

19 3 

Persentase % 86,5% 13,5% 

Sumber: Data diolah dari kuisioner tahun 2017 

 Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukkan 19 

responden menjawab ya dan 3 responden menjawab tidak.Hal ini menunjukkan 

bahwa masyarakat memahami pentingnya pendidikan. 
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Tabel 3.15 

Ketepatan Administrasi Program KPS 

Pertanyaan  YA TIDAK 

 Apakah ada syarat-syarat 

yang harus dipenuhi dalam 

menerima manfaat KPS? 

    10 12 

Persentase % 45,5% 54,5% 

Sumber: Data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Berdasarkan data diatas diperoleh data yang menunjukkan bahwa 12 

responden menjawab tidak. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan bahwa 

tingkat ketepatan administrasi banyaknya rumah tangga sasaran yang tidak 

memenuhi persyaratan administrasi. 

Tabel 3.16 

Ketepatan Administrasi Program KPS 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah prosedur 

pengambilan manfaat KPS 

sangat mudah? 

22 0 

Persentase % 100% 0% 

Sumber: Data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 100%  responden 

mendapatkan kemudahan dalam memperoleh manfaat KPS. 
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Tabel 3.17 

Skala Perekonomian Masyarakat 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah ada pilihan bagi 

anda untuk pekerjaan yang 

lebih baik dalam 

menunjang perekonomian 

keluarga anda? 

9 13 

Persentase % 40% 60% 

Sumber: Data diolah dari kuisioner tahun 2017 

 Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukkan bahwa 9 

responden atau 40% menjawab ya dan 60% menjawab tidak. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebanyak 13 responden RTS tidak memiliki pekerjaan lain 

yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya. 

Tabel 3.18 

Program KPS 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah bantuan KPS yang 

di distribusikan oleh 

pemerintah mengurangi 

beban pengeluaran keluarga 

anda ? 

0 22 

Persentase % 0% 100% 

Sumber: Data diolah dari kuisioner tahun 2017 

 Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa seluruh responden 

menyatakan bantuan KPS belum mampu membantu mengurangi beban 

pengeluaran. 
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Tabel 3.19 

Program KPS 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah prosedur 

pengambilan manfaat KPS 

sudah sesuai peraturan yang 

berlaku? 

18 4 

Persentase % 82% 18% 

Sumber: Data diolah dari kuisioner tahun 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 82% responden 

mengambil manfaat sesuai prosedur yang telah ditetapkan aparatur desa. Dan 

4% responden merasa kesulitan karena menurut mereka terlalu membutuhkan 

syarat yang banyak. 

Tabel 3.20 

Program KPS 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah menurut keluarga 

bantuan KPS yang berupa 

Raskin layak untuk di 

konsumsi? 

7 15 

Persentase % 32% 68% 

Sumber: Data diolah dari kuisioner tahun 2017 

  Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rumah tangga 

penerima manfaat program KPS berupa raskin sebanyak 15 responden 

atau 68 % menjawab tidak layak konsumsi. 
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Tabel 3.21 

Program KPS 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah menurut keluarga 

bantuan KPS sudah efektif 

dalam mengurangi 

kemiskinan di Desa tempat 

anda tinggal? 

9 13 

Persentase % 40% 60% 

Sumber: Data diolah dari kuisioner tahun 2017 

   Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui beberapa Rumah 

Tangga Sasaran (RTS) yang menjawab iya sebanyak 9 responden ata 

sebanyak 40% dan yang menjawab tidak sebanyak 60% atau 13 orang . 

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa program KPS belum mampu 

mengurangi kemiskinan. 

Tabel 3.22 

Program KPS 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah dengan adanya 

program KPS dapat 

meningkatkan 

kesejahteraan keluarga 

anda? 

6 16 

Persentase % 28% 72% 

Sumber: Data diolah dari kuisioner tahun 2017 

  Berdasarkan tabel diatas, responden yang menjawab iya berjumlah 

28% atau 6 responden, dan yang menjawab tidak sejumlah 72% atau sebanyak 

16 responden, hal ini menunjukkan bahwa manfaat KPS belum mampu 

meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di Desa Purworejo. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

A.  Peran Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Di Desa Purworejo. 

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah program kebijakan yang 

mendistribusikan bantuan berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat 

(BLSM), subsidi pangan dalam bentuk beras yang disalurkan untuk 

masyarakat yang tergolong kurang mampu (Raskin), dan Bantuan Untuk 

Siswa Miskin (BSM). Program KPS diperuntukkan bagi rumah tangga yang 

berpenghasilan rendah sebagai upaya pemerintah untuk mengentaskan 

kemiskinan dan memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga 

sasaran. Keberhasilan program KPS diukur berdasarkan indikator tingkat 

pencapaian yaitu: 

1. Tepat sasaran adalah bantuan hanya diberikan kepada rumah tangga 

sasaran berdasarkan hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam daftar 

penerima manfaat yang telah diberikan identitas sebagai anggota 

penerima. 

2. Tepat jumlah adalah bantuan diberikan sesuai dengan jumlah yang 

ditetapkan pemerintah seperti bantuan uang tunai sebesar Rp. 150.000.- 

per 4 (empat) bulan, sedangkan pemberian beras Raskin sejumlah 15 Kg 

untuk setiap kepala Keluarga perbulan. 
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3. Tepat waktu adalah pendistribusian bantuan sesuai dengan jadwal yang 

telah ditetapkan 

4. Tepat administrasi adalah terpenuhinya persyaratan secara benar sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan. 

Program KPS bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah 

tangga sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan rumah tangga 

dalam bentuk uang tunai dan beras untuk mencegah penurunan konsumsi 

akibat dari dampak kemiskinan yang di alami masyarakat. 

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh penulis jumlah masyarakat 

miskin khususnya di Kabupaten Pesawaran selalu mengalami peningkatan 

setiap tahunnya, sedangkan tujuan dari suatu program pengentasan 

kemiskinan adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadikan 

masyarakat miskin berada pada taraf kesejahteraan serta memiliki kehidupan 

yang layak. Dalam hal ini untuk mencapai kesuksesan suatu program 

perlindungan sosial di suatu wilayah harus memenuhi indikator 4T untuk 

mengukur keberhasilan dari peran program KPS dalam mengentaskan 

kemiskinan, berdasarkan data dilapangan telah diperoleh sebagai berikut: 

1. Tepat sasaran adalah manfaat program KPS diberikan secara tepat 

kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) 

Berdasarkan hasil kuisioner dilapangan diperoleh data bahwa 

masyarakat penerima KPS sebanyak 86% setiap bulannya berpenghasilan 
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tidak kurang dari RP.500.000, hal ini membuktikan bahwa masyarakat 

penerima KPS sebagian besar dapat dikatakan mampu dalam memenuhi 

kebutuhan keluarganya, adapun juga bagi RTS yang alas rumahnya 

minimal berlantaikan semen sebanyak 77%, dari hasil kuisioner tersebut 

dapat dikatakan bahwa RTS sudah memiliki rumah yang cukup layak 

huni dan sudah beralaskan semen. Sedangkan masyarakat yang memiliki 

lahan pertanian sebanyak 55% dari jumlah penerima responden. Dari 

hasil kuisioner tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 55% RTS telah 

memiliki lahan pertanian. 

Dari hasil kuisioner diatas dapat disimpulkan bahwa program KPS 

belum tepat sasaran, karena berdasarkan keadaan masyarakat penerima 

KPS hampir keseluruhan masyarakatnya digolongkan keluarga mampu, 

sehingga kurang tepat untuk menerima bantuan dari program KPS, dari 

permasalahan diatas dalam memutuskan untuk penetapan penerima 

bantuan KPS seharusnya dilakukan secara objektif dan tidak semata-mata 

memandang anggota keluarga aparat Desa yang keadaannya sudah 

tergolong mampu tetapi masih menerima bantuan. Padahal program KPS 

yang diperoleh tidak begitu berpengaruh bagi masyarakat mampu yang 

menerima bantuan, sehingga masalah ketidak tepat sasaran tersebut 

akhirnya dapat menimbulkan kesenjangan antara yang merasa berhak 
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menerima tetapi tidak terdata dengan masyarakat tergolong mampu tetapi 

terdata sebagai penerima.  

2. Tepat jumlah adalah bantuan yang diberikan sesuai dengan jumlah yang 

ditetapkan pemerintah seperti bantuan yang diberikan sesuai yang telah 

ditetapkan pemerintah.  

Menurut Bapak Agus Purwanto selaku aparat desa mengatakan 

jumlah bantuan yang diberikan sesuai dengan yang pemerintah tetapkan, 

namun pada pendistribusian Raskin pihak aparat desa telah 

bermusyawarah dengan masyarakat penerima manfaat di Desa Purworejo 

bagi yang sudah tergolong mampu pihak aparat desa hanya memberikan 

jumlah beras 10 Kg, dan 5 Kg diberikan kepada rumah tangga yang 

kurang mampu akan tetapi tidak terdata sebagai penerima manfaat. Maka 

dapat disimpulkan berdasarkan kondisi diatas  bahwa program KPS telah 

memenuhi indikator tepat jumlah.  

3. Tepat waktu adalah pendistribusian bantuan KPS kepada Rumah Tangga 

Sasaran (RTS) seduai dengan waktu yang telah ditetapkan pemerintah. 

Berdasarkan hasil kuisioner dilapangan menunjukkan bahwa 100% 

responden menjawab tidak, menurut aparat desa mengatakan bahwa 

pendistribusian bantuan tidak menentu terkadang melewati jadwal yang 

telah ditentukan, sedangkan untuk bantuan Raskin diberikan kepada 

masyarakat hanya pada saat musim paceklik atau saat mengalami gagal 
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panen. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa program KPS 

belum sesuai dengan indikator tepat waktu, bahwasanya telah ditetapkan 

oleh pemerintah terkait bantuan berupa BLSM diberikan selama per 4 

bulan dan bantuan Raskin diberikan setiap bulannya.  

Salah satu penerima manfaat program KPS bernama Bapak Imam 

Subakti mengatakan bahwa pendistribusian bantuan berupa Raskin selain 

tidak tepat waktu, beras yang diberikan memiliki kualitas yang kurang 

layak dikonsumsi, menurut beliau beras yang diberikan tergolong beras 

yang sudah lama di simpan digudang dan mengandung banyak pestisida 

(pengusir hama pada beras), namun banyak dari masyarakat yang masih 

sangat membutuhkan bantuan  Raskin tersebut, dengan adanya bantuan 

Raskin masyarakat sangat terbantu dalam pemenuhan kebutuhan 

pangannya. 

4. Tepat administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

Dari hasil kuisioner yang didapat dilapangan sebanyak 45% Rumah 

Tangga Sasaran (RTS) mengatakan tidak ada persyaratan yag harus 

dipenuhi dalam mengakses bantuan. Berdasarkan hal tersebut dapat 

dikatakan bahwa indikator tepat administrasi di Desa Prworeo belum 

terlaksana dengan baik, karena adanya masyarakat yang tidak memenuhi 

persyaratan yang harus dilengkapi RTS. 
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Berdasarkan 4 (empat) indikator program KPS diatas bahwasanya 

program KPS di Desa Purworejo dapat diartikan belum terlaksana 

dengan baik, secara penerpannya program KPS di Desa Purworejo belum 

memenuhi indikator tepat sasaran, dalam hal ini menunjukkan bahwa dari 

data yang diperoleh terdapat adanya rumah tangga yang tergolong kurang 

mampu tidak memperoleh manfaat KPS yang didistribusikan oleh 

pemerintah, disisi lain masih ada rumah tangga yang tergolong mampu 

terdata sebagai penerima manfaat dari program KPS sehingga masalah 

ini mengakibatkan kesenjangan antar warga yang masih merasa berhak 

menerima tetapi tidak terdata sebagai penerima dengan warga yang 

tergolong mampu tetapi terdata sebagai penerima bantuan. 

Sebagian besar penerima bantuan KPS di Desa Purworejo ini 

keadaan perekonomiannya sudah cukup baik dalam hal ini sebagian 

masyarakat telah memiliki lahan pertanian. Walaupun mayoritas 

penduduk adalah petani akan tetapi dalam memenuhi kebutuhan pangan 

mereka tidak selalu merasakan hasil dari yang mereka tanam untuk 

kebutuhan sehari-hari, namun masyarakat Desa Purworejo yang tidak 

merasakan manfaat adanya program KPS ini seperti rumah tangga 

pendatang yang status ekonominya masih dikatakan belum mampu dan 

kurangnya keahlian bagi yang usia muda, hal ini yang dapat 

mempengaruhi angka kemiskinan yang meningkat setiap tahunnya. 
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Secara penerapannya, program KPS belum dapat meningkatkan taraf 

kesejahteraan masyarakat, dari data yang telah diperoleh bahwa program 

KPS belum memenuhi indikator keberhasilan program tersebut, 

permasalahan lain yang terjadi pada masyarakat diluar indikator pencapaian 

keberhasilan juga adanya sedikit kendala dalam mengakses bantuan dikantor 

pos dengan alasan jarak yang cukup jauh dari tempat tinggal masyarakat 

serta struktur jalan yang tergolong buruk yang sulit dilewati terutama 

kendaraan bermotor.  

Merujuk pada tujuan program KPS untuk mengurangi beban 

pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian 

kebutuhan dan perlindungan sosial. KPS diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan pokok untuk keluarga yang tidak mampu dan diharapkan dapat 

mengentaskan kemiskinan di Desa Purworejo. 

B. Peran Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Dalam Pengentasan 

Kemiskinan di Desa Purworejo 

Pengentasan kemiskinan adalah upaya yang memadukan berbagai 

kebijakan dan program dalam pembangunan perekonomian. Peningkatan 

kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama program pengentasan 

kemiskinan, kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi masyarakat 

yang menunjukkan hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai 

kehidupan yang lebih baik meliputi: Pertama, peningkatan kemampuan 
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pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, 

kesehatan dan pendidikan. Kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat 

pendapatan, pendidikan yang lebih baik, peningkatan atensi terhadap budaya 

dan nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, memperluas skala ekonomi dan 

ketersediaan pilihan sosial. 

Sebagai indikator yang berangkat dari pemikiran-pemikiran yang 

sudah dipaparkan dalam landasan teori pada bab kedua yang mengukur 

kesejahteraan adanya program KPS, maka dari data yang diperoleh adlah 

sebagai berikut: 

1. Tingkat Kebutuhan Dasar 

Kebutuhan dasar merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh 

manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun 

psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan 

dan mendapatkan perlindungan. Kebutuhan dasar dalam hal ini adalah 

kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan, dari 

kebutuhan dasar tersebut tingkat kebutuhan yang berpengaruh dengan 

adanya program KPS yaitu: 

a. Tingkat Kebutuhan Akan Pangan 

Kebutuhan akan pangan adalah kebutuhan pokok yang paling 

utama, karena manusia harus memenuhi kebutuhan akan gizi 

pangannya setiap hari. Pada tingkat kebutuhan pangan dapat dikatakan 
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bahwa rumah tangga atau keluarga sangat mementingkan pangan untuk 

memenuhi kebutuhan gizi bagi keluarganya. 

Berdasarkan data dilapangan, seluruh masyarakat penerima 

manfaat KPS di Desa Purworejo sudah terpenuhi tingkat kebutuhan 

pangannya. Dari hasil kuisioner meyatakan bahwa pola makan 

masyarakat penerima manfaat KPS sudah memenuhi standar kebutuhan 

pangan keluarga yaitu minimal dua kali dalam sehari. Mengingat 

bahwa pendistribusian bantuan program KPS di Desa Purworejo tidak 

tepat waktu, dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa program KPS tidak 

bisa dijadikan sebagai penjamin kebutuhan pokok masyarakat, maka 

dapat disimpulkan bahwa bantuan KPS belum sepenuhnya berperan 

dengan baik dalam membantu kebutuhan pangan masyarakat Desa 

Purworejo. 

b. Tingkat perumahan 

Rumah merupakan struktur fisik yang terdiri dari ruangan, 

halaman, yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan 

keluarga. Berdasarkan hasil kuisioner dilapangan bahwa sebanyak 75% 

rumah tangga penerima manfaat KPS sudah memiliki hak atas 

kepemilikan rumah dan rata-rata sudah berlantaikan semen dan 25% 

masih mengontrak, dari kondisi tersebut dapat dinyatakan bahwa 
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tingkat perumahan masyarakat penerima manfaat KPS sudah 

dinyatakan mampu. 

Dari data dilapangan, sebagian besar masyarakat penerima manfaat 

KPS sudah memiliki tempat tinggal yang layak, sehingga dengan 

adanya program KPS tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan 

terhadap tingkat perumahan masyarakat penerimanya, karena program 

KPS hanya berupa bantuan uang yang diberikan per 4 bulan dan beras 

yang diberikan setiap bulannya hanya dapat meringankan beban 

kebutuhan pokok keluarga sehingga mampu menekan pengeluaran 

rumah tangga saja. 

c. Tingkat kesehatan 

Kesehatan adalah keadaan yang sehat dari badan, jiwa, dan sosial 

yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. Indikator kesehatan menjadi komponen sejahtera yaitu 

terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. 

Kesehatan masyarakat Desa Purworejo dapat terlihat dalam hal 

penanganan kesehatan seperti pelayanan posyandu, program KB, 

Imunisasi secara gratis, pemeriksaan kesehatan, dan pelayanan lainnya 

yang dilakukan rutin setiap bulan oleh Puskesmas setempat. 

Berdasarkan hasil kuisioner menyatakan bahwa sebanyak 55% 

masyarakat sudah peduli akan kondisi kesehatannya, sehingga ketika 
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sakit langsung menuju ke pusat kesehatan terdekat. Menurut 

masyarakat penerima manfaat program KPS memberikan pengaruh 

terhadap tingkat kesehatan masyarakat untuk meringankan beban biaya 

pengobatan masyarakat di Rumah Sakit, Puskesmas, atau Klinik 

kesehatan lainnya. 

Mengingat bantuan yang diberikan tidak selalu tepat waktu 

berpengaruh kepada masyarakat yang masih tergolong kurang mampu, 

karena bagi masyarakat yang miskin dan tidak produktif merasa susah 

mengakses pelayanan kesehatan, keluarga harus mengeluarkan biaya 

trasnsport untuk menuju pelayanan kesehatan. sehingga dapat 

dinyatakan bahwa program KPS belum berperan baik dalam memenuhi 

indikator dari tingkat kesehatan. 

2. Tingkat Kehidupan 

Tingkat kehidupan manusia merupakan unsur-unsur yang sangat 

penting dibutuhkan oleh manusia dalam meningkatkan taraf kehidupan 

yang bertujuan mampu bersang dalam meningkatkan taraf kehidupan yang 

lebih baik. Dalam meningkatkan taraf kehidupan ada beberapa hal yang 

harus dipenuhi, yaitu tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan, dari 

kedua tingkat kehidupan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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a. Tingkat pendapatan 

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh dari hasil 

usaha atau hasil dari mata pencaharian dan penghasilan rumah tangga 

tersebut biasanya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangga. 

Tingkat pendapatan masyarakat Desa Purworejo dipengaruhi 

terhadap suatu pekerjaan masyarakat, yang pada umumnya masyarakat 

di Desa Purworejo bekerja dibidang pertanian, peternak, dan industri 

rumah tangga, oleh karena itu pada bidang pekerjaan tersebut sangat 

bergantung dengan alam untuk tetap menghasilkan bahan baku dengan 

kualitas yang baik. Dengan demikian jika pendapatan bergantung pada 

hasil alam dan bumi tidak bisa dijadikan patokan untuk tingkat 

pendapatan yang lebih baik, karena terkendala berbagai musim yang 

harus dihadapi sangat berpengaruh pada tanaman padi, jagung, umbi-

umbian, dan lainnya.  

Pendapatan dari rumah tangga penerima manfaat KPS sudah 

tergolong mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun 

tidak memiliki pendapatan yang tetap. Dari hasil kuisioner dilapangan 

seluruh responden sudah memenuhi indikator tingkat pendapatan yaitu 

minimal Rp.500.000 per bulannya, maka dapat disimpulkan masyarakat 

di Desa Purworejo mampu memenuhi kebutuhan pangan setiap harinya. 
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b. Tingkat pendidikan 

Pendidikan merupakan bimbingan yang diberikan oleh 

seseorang yang berpengalaman dalam bidang keilmuan atau telah 

memiliki keahlian kepada perkembangan anak atau para usia muda 

untuk mencapai karakter bangsa yang cerdas, berilmu, dan berakhlak. 

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Purworejo ditinjau dari 

latar belakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar minimal 9 

(Sembilan) tahun, bahkan sebagian ada juga yang melanjutkan 

pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah 

(SMA/MA), serta sebagian telah melanjutkan pendidikan hingga ke 

perguruan tinggi, akan tetapi hasil dari kuisioner dilapangan 

menunjukkan bahwa sebanyak 50% masyarakat Desa Purworejo hanya 

menamatkan pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Dampak adanya program KPS terhadap tingkat pendidikan 

masyarakat di Desa Purworejo dinyatakan berpengaruh, karena adanya 

manfaat Bantuan Siswa Miskin (BSM) memberikan kemudahan bagi 

siswa untuk tetap melanjutkan pendidikan tanpa terkendala oleh biaya. 

Mengingat bantuan KPS yang diberikan tidak sesuai jadwal yang telah 

ditetapkan maka para Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran bekerja 

sama dengan aparat Desa dan Pihak Sekolah untuk menganjurkan para 
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siswanya beralih ke program pendidikan saat ini yaitu Kartu Indonesia 

Pintar (KIP), pada dasarnya manfaat KIP dengan KPS sama, yang 

menjadi pembeda hanyalah KIP hanya mengakses program pendidikan 

untuk siswa yang tidak mampu. 

Berdasarkan kondisi diatas diketahui bahwa program KPS 

dapat dikatakan belum mampu mengentaskan kemiskinan, keadaan 

ekonomi masyarakat sebelum maupun sesudah menerima bantuan KPS 

tidak memiliki perubahan yang berdampak positif terhadap tingkat 

kesejahteraan masyarakatnya. Dari tingkat kebutuhan dasar keluarga 

penerima bantuan KPS sebagian besar masyarakat mampu memenuhi 

kebutuhan pangan, perumaha, kesehatan, dan pendidikan.  

Pada dasarnya peran program KPS hanya dapat membantu 

mengurangi beban biaya dalam pemenuhan kebutuhan pokok, bukan 

berarti masyarakat tidak mengeluarkan biaya sama sekali, mengingat 

masih banyak masyarakat di Desa Purworejo yang tergolong usia 

produktif, diharapkan masyarakat juga tidak bergantung atau 

mengandalkan bantuan yang yang diberikan oleh pemerintah. 

3. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial. 

Berdasarkan data dilapangan sebanyak 60% responden mengatakan 

tidak memiliki pekerjaan lain yang dapat menunjang perekonomian yang 

lebih baik. Menurut Bapak Kiswanto selaku penerima manfaat KPS 
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mengatakan bahswa sangat sulit memperoleh pekerjaan yang lebih baik 

dari pekerjaan saat ini, karena kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki 

oleh masyarakat yang masih sangat minim. Berdasarkan hal ini program 

KPS tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap skala 

perekonomian masyarakat penerimanya, karena manfaat program KPS 

bukanlah bantuan berupa pemberdayaan masyarakat melainkan hanyalah 

berupa BLSM, Raskin, dan BSM. 

C. Peran Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Dalam Pengentasan 

Kemiskinan menurut Perspektif Ekonomi Islam 

Ekonomi islam memiliki komitmen yang kuat untuk memerangi 

masalah kemiskinan yang membelenggu umat-Nya. Program pengentasan 

kemiskinan bukan hanya sekedar meningkatkan kesejahteraan rumah tangga 

miskin saja, melainkan hanya untuk menjaga stabilitas kehidupan rumah 

tangga miskin terhadap kebutuhan pokok dari amukan krisis ekonomi yang 

melanda masyarakat. Tujuan pengentasan kemiskinan pada hakikatnya adalah 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Islam menerangkah hubungan 

manusia dan sosial kaum mukminin di dunia harus berlandaskan keadilan, 

kebaikan, dan menjauhkan dari segala kedzaliman dan arogansi, Allah telah 

berfirman pada QS. An-Nahl (16) ayat 90 yaitu: 
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Artinya:“sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” 

 

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial 

masyarakat saling melengkapi satu dengan yang lain, bukan yang saling 

bertentangan dan saling bersaing. Dari implementasi program KPS dalam 

pengentasan kemiskinan menurut perspektif ekonomi Islam dapat dilihat dari 

nilai dasar Ekonomi Islam yaitu: 

1. Keadilan 

Keadilan dalam hal ini adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran, 

kejujuran, keberanian, dan konsisten pada kebenaran. Dalam hal ini peran 

program KPS di Desa Purworejo sangat berkaitan dengan indikator tepat 

sasaran, terkait permasalahan pada pendistribusian yang masih belum 

tepat sasaran dan masih terdapat banyak rumah tangga yang lebih berhak 

tetapi tidak terdata sebagai penerima manfaat program KPS. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Program KPS belum berperan dengan baik karena 

belum dapat memenuhi nilai keadilan. 
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2. Pertanggungjawaban 

Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku 

ekonomi yang amanah dalam mewujudkan kemaslahatan juga memiliki 

tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 

umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja. 

Menurut aparat desa setempat bahwa dalam pendistribusian bantuan 

disetiap dusun tidak pernah adanya pengawasan dari pihak kecamatan, 

sehingga program KPS lepas dari pertanggung jawaban pemerintah, dari 

hal tersebut permasalahan yang terjadi di Desa Purworejo  

3. Dalam implementasi program KPS di Desa Purworejo masih terdapat 

pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan 

dari pendistribusian program KPS dan dalam hal ini banyak pihak yang 

tidak amanah dalam menjalankan tugasnya, karena masih terdapat pihak 

yang berlaku dzalim pada proses pendistribusian bantuan seperti bantuan 

disalurkan untuk keluarga pengelola bantuan, kerabat, atau orang terdekat 

lainnya. Jadi masih adanya bentuk tidak bertanggung jawab dalam 

pendistribusian KPS mengakibatkan program tersebut tidak berjalan 

dengan baik. Tafakul (Jaminan Sosial) 

Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) merupakan bentuk jaminan 

Sosial atau perlindungan sosial, selain memiliki tujuan untuk mengurangi 

angka kemiskinan, KPS juga memiliki tujuan yang lain yaitu guna 
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mendorong terciptanya hubungan baik antara pemerintah dengan 

masyarakat. 

Berdasarkan kondisi diatas, bahwasanya peran program KPS di Desa 

Purworejo dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam belum sepenuhnya 

berperan secara adil dan bertanggung jawab, karena belum adanya 

kesadaran dari pihak terkait dalam pendistribusian agar dapat mewujudkan 

atau merealisasikan program tersebut dengan baik. Namun hanya sebagai 

bentuk jaminan sosial atau perlindungan sosial yang diberikan pemerintah 

kepada masyarakat agar terhindarnya dari masalah yang lahir akibat 

dampak kemiskinan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari hasil penelitian “Analisis Peran Program Kartu 

Perlindungan Sosial (KPS) dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam” (Study Pada Masyarakat Desa Purworejo Kabupaten 

Pesawaran) adalah sebagai berikut: 

1. Peran Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dalam Pengentasan 

Kemiskinan di Desa Purworejo dari tahun 2013 hingga tahun 2015 belum 

terlaksana dengan baik. Implementasi Program KPS di Desa Purworejo belum 

berperan sepenuhnya sesuai dengan indikator 4 tepat program KPS, yaitu 

tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat administrasi, sedangkan 

berdasarkan 2 indikator  pengentasan kemiskinan yaitu Tingkat Kebutuhan 

Dasar dan Tingkat kehidupan, bahwa program KPS belum dikatakan mampu 

memenuhi seluruh indikator tersebut, . Dan dapat disimpulkan bahwa peran 

program KPS di Desa Purworejo belum mampu mengentaskan kemiskinan 

masyarakat penerima bantuan program KPS di Desa Purworejo. 

2. Peran Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dalam Pengentasan 

Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Desa Purworejo. 

Berdasarkan  penerapanya dilapangan program KPS dilihat dari nilai dasar 

Ekonomi Islam hanya memenuhi indikator tafakul (Jaminan Sosial) yaitu 

sebagai bentuk jaminan sosial atau perlindungan sosial yang diberikan 
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pemerintah kepada masyarakat agar terhindarnya dari masalah yang lahir 

akibat dampak kemiskinan. Sedangkan berdasarkan fungsi kesejahteraannya, 

Peran program KPS hanya merupakan ad-Dharuriyat saja yaitu hanya 

mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan saja. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Perlunya pemantauan langsung oleh aparatur kecamatan atau tim terkait untuk 

mengawasi proses pendistribusian bantuan di yang terdata sebagai penerima 

bantuan, sehingga permasalahan yang terjadi dalam pendistribusian bantuan 

dapat mudah di evaluasi. 

2. Perlunya kesadaran bagi masyarakat untuk tidak bergantung pada bantuan 

yang diberikan pemerintah, dan setiap individu diharapkan memiliki keahlian 

dan mampu mengelola sumber daya alam dengan baik serta andil dalam 

membuka lapangan pekerjaan.  

3. Untuk pemerintah perlu adanya suatu program kebijakan yang mampu 

mencakup semua program bantuan baik bantuan berupa kebutuhan pokok 

ataupun bantuan dalam memberikan pelatihan kerja bagi masyarakat serta 

pengawasan yang baik sesuai indikator keberhasilan suatu program agar 

tujuan program dapat terealisasikan dengan baik. 
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