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ABSTRAK
Nama : Asrayanti
Nim : 50300115003
Judul Skripsi : Efektivitas Kartu Keluarga Sejahtera Dalam Penanggulangan

Kemiskinan di Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten
Enrekang

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana efektivitas
kartu keluarga sejahtera dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Curio Kecamatan
Curio Kabupaten Enrekang. Pokok masalah tersebut diuraikan kedalam beberapa
submasalah yaitu: 1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera
dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten
Enrekang?, 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala di dalam penggunaan
Kartu Keluarga Sejahtera dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Curio
Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang
berlokasi di Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, dengan metode
pendekatan komunikasi dan pendekatan sistem pelayanan sosial. Metode
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi,
wawancara dan dokumentasi. Instrument yang digunakan adalah pedoman
wawancara, alat-alat dokumentasi dan alat-alat tulis. Teknik pengolahan dan analisis
data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan
pada data yang telah diperoleh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Kartu Keluarga Sejahtera
dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten
Enrekang, dapat dilihat dari proses sosialisasi, sasaran penerima bantuan KKS hingga
penyaluran bantuan KKS. Sosialisasi dilakukan dengan maksud memberikan
pemahaman masyarakat terkait KKS. Sasaran penerimaan KKS di Desa Curio belum
tepat sasaran. Penyaluran bantuan KKS langsung kepada yang bersangkutan.
Sedangkan faktor yang menjadi kendala di dalam penggunaan KKS adalah lokasi
tempat tinggal pendamping yang berada di luar Desa Curio, sulit melakukan
koordinasi diantara peserta KKS dan adanya kecemburuan sosial antara penerima
bantuan KKS dengan masyarakat yang tidak menerima.

Implikasi penelitian sebagai harapan penulis dalam penelitian ini. Pemerintah
yang terlibat dalam program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) harus lebih teliti dalam
menentukan data-data masyarakat yang benar-benar layak menerima bantuan KKS
dengan melakukan pendataan ulang pada masyarakat miskin agar dalam pelaksanaan
KKS khususnya di Desa Curio dapat tepat sasara dan terlaksana dengan efektif. Perlu
adanya koordinasi yang terjalin dengan baik antara semua elemen yang terlibat
sehingga pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) khsusnya di Desa Curio
Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dapat terlaksana sesuai dengan tujuan awal
yaitu mengurangi angka kemiskinan dan manciptakan keluarga yang produktif.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh semua negara-

negara di dunia. Kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara yang sedang

berkembang dan negara terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju.

Kemiskinan yang dialami oleh beberapa negara di belahan dunia ini sudah menjadi

masalah yang sangat rumit sehingga suatu negara tidak mampu untuk menghapus

kemiskinan secara sendirian.

Setiap negara menginginkan kesejahteraan bagi setiap

rakyatnya.Kemerdekaan itu bukan hanya berarti terbebas dari penjajah, melainkan

tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.Kemiskinan merupakan masalah

kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Kemiskinan

juga dapat dikaitkan dengan suatu jenis konsumsi tertentu. Sebagai contoh, suatu

masyarakat dapat saja dikatakan miskin karena tidak memiliki tempat tinggal,

kekurangan pangan, atau memiliki kondisi kesehatan yang buruk.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk terbesar ke

empat di dunia,  dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa yang terdiri dari

17.508 pulau dengan 34 provinsi. Jumlah penduduk miskin di Indonesia yang tercatat

pada September 2018 mencapai 25,67 juta orang.

Kemiskinan di Indonesia terjadi bukan hanya di daerah pelosok saja, tetapi

juga terjadi di daerah perkotaan yang konon menjanjikan banyak kemewahan. Hal ini
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terjadi karena banyak faktor, dan diantaranya adalah masalah pendidikan yang belum

bisa semua masyarakat Indonesia rasakan.1

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia sudah menjadi masalah sosial yang

senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Kemiskinan merupakan masalah yang

tidak seorang pun yang menginginkannya untuk hadir dalam hidupnya bahkan negara

manapun tak ada yang menginginkan untuk hadirnya kemiskinan, namun masalah

kemiskinan telah ada sejak lama dan sampai sekarang masih hadir di tengah-tengah

kita saat ini. Gejala kemiskinan saat ini semakin meningkat sejalan dengan krisis

multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini juga disebabkan

karena Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dengan

jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga tingkat

kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara

maju.

Kurangnya pendapatan mengakibatkan seseorang memiliki kualitas hidup

yang rendah. Hal ini disebabkan karena tidak memiliki biaya untuk mengakses

berbagai layanan untuk meningkatkan taraf hidupnya, maka diperlukan kesadaran

akan kehidupan masyarakat Indonesia yang masih rendah kualitas hidupnya dengan

tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia yang rendah dilihat dari

tingkat pendidikan dan kesehatan yang belum memadai. Untuk menjawab tantangan

tersebut, maka diperlukan adanya kesatuan visi, keterpaduan langkah dan tekad untuk

mencapai cita-cita membangun sumber daya manusia yang merupakan tanggung

jawab bersama, baik oleh pemerintah, parlemen maupun masyarakat.

1 Irwanti Said, Analisis Problem Sosial, (Makassar : Alauddin University Press,
2012), h. 25.
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Wacana kemiskinan dan pemberantasannya haruslah menjadi agenda wajib

bagi para pemerintah dan pemimpin negara. Masalah kemiskinan merupakan isu

sentral di Tanah Air, terutama setelah Indonesia dilanda krisis multidimensional yang

memuncak pada periode 1997-1999. Setealah dalam kurun waktu 1976-1996 tingkat

kemiskinan menurun secara spektakuler dari 40,1 % menjadi 11,3 %, jumlah orang

miskin meningkat kembali dengan tajam, terutama selama krisis ekonomi.2

UU No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ditegaskan bahwa

Kesejahteraan Sosial di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara

pemerintah dan masyarakat. Penempatan masyarakat berdampingan dengan

pemerintah dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial merupakan sebuah penghargaan

terhadap peran masyarakat. Dalam menjalankan amanat, pemerintah tidak dapat

berjalan sepenuhnya tanpa bantuan masyarakat karena masyarakat sebagai aktor

utama dalam seluruh kegiatan kepemerintahan termasuk di dalamnya penyelenggaraan

usaha kesejahteraana sosial, sehingga peran masyarakat diharapkan menjadi sebanding

dengan peran pemerintah.

Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, salah satu program baru maupun

kebijakan baru yang diluncurkan dalam rangka percepatan penanggulangan

kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial yaitu adanya Program Kartu

Sakti sebagaimana diatur dalam Impres No. 7 Tahun 2014. Program Kartu Sakti yang

diluncurkan oleh pemerintahan Joko Widodo telah berjalan dari akhir bulan November

2014 lalu, dan diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia yang kurang mampu

maupun masyarakat menengah ke bawah. Kartu sakti yang dikeluarkan pemerintah

2 Syamsuddin, Benang-Benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial, (Ponorogo,
WADE, 2017), hlm. 93.
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meliputi tiga kartu yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS),

dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Ketiga kartu yang tergabung dalam Government

to Person Program (G2P) tersebut adalah bantuan bagi keluarga kurang mampu seperti

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat

(BLSM), yang dulunya diberikan secara non tunai melalui Layanan Keuangan Digital

melalui kartu.

KKS adalah salah satu program baru yang diluncurkan presiden Jokowi yang

diberikan dalam paket kompensasi yang diajukan pemerintah untuk membantu Rumah

Tangga Sangat Miskin dan Rentan yang terkena dampak kenaikan harga Bahan Bakar

Minyak (BBM) agar mereka yang hidup didalam garis kemiskinan dapat terbantu

dalam menghadapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut. Kartu

Keluarga Sejahtera (KKS) ini bertujuan untuk mengurangi masalah kemiskinan dan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuia dengan Instruksi Menteri

Dalam Negeri No. 541/3150/SJ tentang pelaksanaan dan pembagian Kartu Simpanan

Keluarga Sejahtera sebagai pengganti program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari

APBN-P 2014.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia saat ini tampaknya sudah sangat

mendesak untuk ditangani. Secara kasat mata, khususnya di wilayah pedesaan kondisi

masyarakat miskin dapat dilihat dari mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan

dasar, sumber pendapatan terbatas, tidak memiliki saran dan prasarana dasar, seperti

perumahan yang memadai, kualitas lingkungan kumuh dan tidak layak huni. Secara

umum kemiskinan tidak semata-mata merupakan kondisi kekurangan pangan dan

kekurangan asset produktif saja, tetapi juga ketidaktenangan dan terbatasnya

partisipasi mereka dalam kegiatan kemasyarakatan. Karakteristik yang digunakan
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untuk mengenali seseorang tergolong miskin beragam, namun secara umum yang

dapat dijadikan acuan untuk mengidentifikasi kemiskinan adalah penguasaan tanah,

jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan, kondisi kehidupan sehari-hari dan hubungan

dengan anggota masyarakat lainnya.3

Kartu Keluarga Sejahtera merupakan suatu program bantuan non tunai dalam

bentuk simpanan yang diberikan kepada setiap masyarakat kurang mampu di seluruh

Indonesia, sejumlah Rp 200.000,00/bulan. Kartu Keluarga Sejahtera bertujuan untuk

mengurangi masalah kemiskinan serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan

martabat masyarakat kurang mampu dengan perlindungan dan pemberdayaan untuk

membangun keluarga produktif khususnya pada masyarakat Desa Curio Kecamatan

Curio Kabupaten Enrekang.

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di

Sulawesi Selatan yang melaksanakan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kabupaten Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 kecamatan. Salah satu kecamatan yang

melaksanakan program Kartu Keluarga Sejahterah adalah Kecamatan Curio yang

terdiri dari 10 Desa dan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Curio adalaah Desa

Curio.

Desa Curio merupakan salah satu Desa yang tingkat ekonomi masyarakatnya

yang masih rendah. Sebagian besar penduduk Desa Curio bemata pencaharian

pertanian dan perkebunan terutama padi sawah, cengkeh, lada dan cokelat.

Kartu keluarga sejahtera (KKS) di gulirkan di Kabupaten Enrekang untuk

merespon permasalahan yang ada, seperti yang terdapat di Desa Curio. Dengan

3 Sukesi Keppi, Gender dan Kemiskinan Di Indonesia, (Kupang: UB Press, 2015), h.
3
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adanya program kartu keluarga sejahtera (KKS) ini, diharapkan dapat memberikan

kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Enrekang khususnya

yang ada di Desa Curio untuk ikut berperan serta terhadap program KKS yang

nantinya akan memberikan dampak yang logis bagi kehidupan mereka terutama pada

peningkatan kualitas hidup melalui perekonomian yang nantinya diharapkan dapat

menanggulangi kemiskinan yang selama ini menjerat masyarakat Desa Curio.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti telah mengidentifikasi

rumusan masalah dalam pembahasan “Efektivitas Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten

Enrekang”.

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam

penanggulangan kemiskinan di Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten

Enrekang ?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala di dalam penggunaan Kartu

Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten

Enrekang ?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini merupakan batasan penulis agar lebih jelas ruang lingkup

yang akan diteliti. Oleh karena itu pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan

penelitian mengenai efektivitas dan faktor-faktor yang menjadi kendala di dalam

penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera dalam penanggulangan kemiskinan di Desa

Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.
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2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul di atas, maka penulis

memberikan deskripsi fokus sebagai berikut :

a. Efektivitas Kartu Keluarga Sejahtera didefinisikan sebagai pengukuran terhadap

sejauhmana keberhasilan pelaksanaan KKS dalam memberikan kontribusi untuk

membantu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang terkena dampak

kenaikan harga BBM. KKS hanya diberikan kepada RTSM yang datanya

bersumber dari desa/kelurahan serta pemanfaatan dana sebagaimana mestinya

dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Penanggulangan kemiskinan adalah salah satu langkah pemerintah yang

dilakukan untuk memberantas kemiskinan yang terjadi di masyarakat dengan

meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, air bersih,

pangan dan gizi yang dapat membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan

masyarakat miskin serta penyediaan lapangan kerja baik dari pemerintah maupun

swasta yang merupakan salah satu faktor agar tidak terjadi pengangguran.

c. Desa Curio merupakan salah satu Desa di Kabupaten Enrekang khususnya di

Kecamatan Curio dengan luas 29,34 Km2 yang sebagian besar penduduknya

bermata pencaharian pertanian, perkebunan terutama padi sawah, cengkeh,

merica dan coklat. Tingkat perekonomian di Desa Curio dapat dikatakan masih

rendah karena dilihat dari profesi penduduk Desa Curio yang sebagian besar

berprofesi sebagai petani.

d. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan KKS tidak selamaya bersifat

mendukung tetapi terkadang dalam pelaksanaan sebuah program tak dipungkiri

ada faktor yang menghambat seperti, ketidaksesuaian data penerima KKS
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sehingga tidak tepat sasaran serta terjadinya kecemburuan masyarakat antara

penerima bantuan program KKS dengan masyarakat yang tidak mendapatkan

bantuan program KKS. Adapun faktor pendukung pelaksanaan program KKS

seperti antusias masyarakat ikut dalam sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah

dan adanya koordinasi yang baik antara elemen yang terlibat.

D. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelusuran, penulis menemukan beberapa penelitian yang

dianggap relevan dengan judul penulis, diantaranya :

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera di

Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang” oleh Zainuddin Program Studi

Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin pada tahun 2017.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan Kartu

Keluarga Sejahtera di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang,

Zainuddin juga membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Watang Sawitto

Kabupaten Pinrang.

2. Skripsi yang berjudul “Implementasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera

(PSKS) Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Di Desa

Sidomulyo, Kabupaten Lampung Tengah)” oleh Agnes Wahyu I Jurusan Ilmu

Administrasi Negara Universitas Lampung pada tahun 2017.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi Program Simpanan

Keluarga Sejahtera dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di

Desa Sidomulyo.
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Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No Judul Skripsi Nama Peneliti Persamaan Perbedaan

1.

Analisis Kebijakan Program Kartu

Keluarga Sejahtera

diKecamatan

Watang Sawitto

Kabupaten Pinrang.Zainuddin

- Membahas tentang

Program Simpanan

Keluarga Sejahtera

(Kartu Keluarga

Sejahtera)

- Menggunakan

metode penelitian

kualitatif

- Lokasi

penelitian

- Peneliti

lebih

mengfoku

skan pada

analisis

kebijakan

KKS

2.

Implementasi Program Simpanan

Keluarga Sejahtera

Dalam Upaya

Percepatan

Penanggulangan

Kemiskinan (Studi

di Desa Sidomulyo

Kabupaten

Lampung Tengah.

Agnes Wahyu I

- Membahas tentang

Program Simpanan

Keluarga Sejahtera

(Kartu Keluarga

Sejahtera)

- Menggunakan

metode penelitian

kualitatif

- Upaya

penanggulangan

kemiskinan

- Lokasi

penelitian

- Peneliti

terfokus

pada

implemen

tasi PSKS
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3.

Efektivitas Kartu Keluarga

Sejahtera Dalam

Penanggulangan

Kemiskinan di

Desa Curio

Kecamatan Curio

Kabupaten

Enrekang.

Asrayanti

- Membahas tentang

Program Simpanan

Keluarga Sejahtera

(Kartu Keluarga

Sejahtera)

- Menggunakan

metode penelitian

kualitatif

- Upaya

penanggulangan

kemiskinan

- Lokasi

penelitian

- Fokus

pada

efektivitas

KKS

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui efektivitas Kartu Keluarga Sejahtera dalam penanggulangan

kemiskinan di Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala di dalam penggunaan

Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten

Enrekang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1) Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu

pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian efektivitas Kartu

Keluarga Sejahtera (KKS).
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2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam

upaya pengembangan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis

sendiri tentang masalah yang akan dikaji.

b. Kegunaan Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memberikan masukan

kepada Aparat Desa dalam efektivitas Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Curio

Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu program pemerintah dalam

penanggulangan kemiskinan di Indonesia terutama kemiskinan di Desa Curio

Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.
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BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa

hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu

kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada

dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan

dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya.

Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat

pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara

input dan outputnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu

keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak

rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata

efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari

suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Menurut

Sondang dalam Othenk, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan

prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk

menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas

menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tdaknya sasaran yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurrahmat dalam Othenk, efektivitas adalah

pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasaran dalam jumlah tertentu yang secara



13

sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada

waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya

semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari

anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan

menunjukan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang

dicapai.1

Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan

suatu organisasi. Sedangkan pengertian efektivitas menurut beberapa ilmuan adalah

sebagai berikut:

a. Efektivitas menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan melaksanakan

tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi

atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara

pelaksanaanya.

b. Efektivitas menurut Martani dan Lubis merupakan unsur pokok aktivitas

untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan

kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran

yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Menurut H. Emerson yang dikutip Handayaningrat, Soewarno menyatakan

bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang

telah ditentukan sebelumnya.

1Susan Dwi Anggriani, “Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas”,
Blog Susan Dwi Anggriani.http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-
efektivitasdanlandasan.html?m=1 (31 Januari 2019).
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d. Efektivitas menurut Georgopolous dan Tannembaum ditinjau dari sudut

pencapaian tujuan yaitu keberhasilan suatu organisasi harus

mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme

mempertahankan diri dalam mengejar sasaran.

e. Menurut Steers, efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai

suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi

tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta

tanpa member tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

f. Efektivitas menurut Mahmudi merupakan hubungan antara output dengan

tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian

tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.2

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program bukanlah suatu hal yang sangat

sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung

pada siapa yang menilai serta mengimplementasikannya. Bila dipandang dari sudut

produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa

efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana

yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha

atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan

tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu  dikatakan tidak

2Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik (Yogyakarta: Akademi Manajemen
Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 92.
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efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak,

yaitu:

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya

karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan

tujuan organisasi dapat tercapai

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah

”pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam

mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak

tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi

c. Proses analisi dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan

tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya

kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha

pelaksanaan kegiatan operasional

d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang

apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan

e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu

dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila

tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan

bekerja

f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas

organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif

g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu

program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka
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organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan

elaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat

sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut

terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga

pendekatan yang dapat digunakan, seperti :

a. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input.

Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh

sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan

organisasi

b. Pendekatan Proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana

efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau

mekanisme organisasi

c. Pendekatan Sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output,

mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai

dengan rencana.

Sedangkan Duncan mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai

berikut :

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang

sebagai proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin,

diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya
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maupun pentahapan dalam arti periodisasi. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa

faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi

untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan

berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan

lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian

tenaga kerja.

B. Konsep Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Melihat kondisi di Indonesia sekarang ini, kemiskinan semakin parah.

Kemiskinan semakin parah karena masyarakat sudah tidak mampu dalam memenuhi

kebutuhan dasarnya. Kemiskinan dapat digambarkan sebagai kondisi kehidupan yang

serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia.Kemiskinan tidak

hanya dipahami sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam

memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok

orang yang menjalani kehidupan bersama.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan

kesehatan.3

3 Irwanti Said, Analisis Problem Sosial, (Makassar : Alauddin University Press,
2012),  h. 25.



18

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam

memenuhi standar  kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi

ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk

memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.4

Kemiskinan (poverty) merupakan istilah yang menyatakan tidak adanya kenikmatan

hidup dan persediaan kebutuhanpun tidak sebanding. Istilah ini didefinisikan sebagai

suatu titik kehilangan untuk pemeliharaan efisiensi secara fisik.5

Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah

menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manuasia) berupa tiga

hal, yaitu sandang, pangan dan papan. Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. Al-

Baqarah/2: 233.

                
Terjemahnya:

“Kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara yang makruf”

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang ayah memiliki tanggung jawab

terhadap keluarganya yakni kepada anak-anaknya dan istrinya untuk menyediakan

keperluan makanan dan sarana kesejahteraan untuk anaknya dan istrinya.

4 Kuncoro Mudrajad, Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan
(Yogyakarta: YKPN, 2002), h. 112.

5 Chriswardani Suryawati, “Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional”,
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan 8, no 3 (2005): h. 112
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Q.S. Ath-Thalaaq/65:6

       
Terjemahnya:

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

Rasulullah saw. bersabda, yang artinya:

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

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

Ayat dan hadits diatas dapat dipahami bahwa tiga perkara (yaitu sandang,

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

dengan kelangsungan eksistensi dan kehormatan manusia.Apabila kebutuhan pokok

(primer) ini tidak terpenuhi, maka dapat berakibat pada kehancuran atau kemunduran

(eksistensi) umat manusia.6

Definisi kemiskinan menurut para ahli, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Poerwadarminta, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang

artinya “tidak berharta-benda”. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan

dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara

individu, kelompok, maupun keluarga sehingga kondisi ini rentan terhadap

timbulnya permasalahan sosial yang lain.

2. Menurut Kuncoro, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk

memenuhi kebutuhan standar hidup minimum.

3. Menurut Kartasasmita, kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan

yang ditandai dengan pengangguran dari keterbelakangan yang kemudian

6 Irwanti Said, Analisis Problem Sosial, (Makassar : Alauddin University Press,
2012), h. 149-150
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meningkat menjadi ketimpangan. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan

Friedmann bahwa kemiskinan sebagai akibat dari ketidaksamaan kesempatan

untuk mengakumulasi basis kekuatan sosialnya.

4. Menurut Brendley, kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan

barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi

kebutuhan sosial yang terbatas. Hal ini diperkuat oleh Salim yang menyatakan

bahwa kemiskinan biasanya dilukiskan sesbagai kurangnya pendapatan untuk

memperoleh kebutuhan hidup yang pokok.

5. Menurut Ensiklopedia International Meriam Webster, kemiskinan adalah tidak

memiliki apa-apa atau orang yang tidak memiliki harta benda atau uang,

sedangkan World Bank, menyatakan kemiskinan adalah istilah untuk

kekurangan dalam kesejahteraan.

6. Narayan memaknai kemiskinan sebagai ketiadaan asset/kekayaan dan

kemampuan, kekayaan harta, kesehatan, integritas, emosi, penghormatan, rasa

memiliki sosial, identitas budaya, imajinasi, informasi, dan pendidikan,

kemampuan berorganisasi dalam ranah politik dan akuntabilitas.7

Kemiskinan menggambarkan kondisi keadaan kepemilikan dan rendahnya

pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat

terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu sandang, pangan dan papan.8

7 Bamabang Rustanto, Menangani Kemiskinan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2015), h. 2

8Ardito Bhinadi, Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat:
Studi Kasus Daerah Istimewah Yogyakarta (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 9
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2. Ciri-Ciri Kemiskinan

Kemiskinan memiliki ciri dimensi ekonomi yang bermakna tidak mempunyai

harta, tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik dan dimensi sosial yang bermakna

akses di ruang publik dengan rendahnya pendidikan dan keterampilan yang berguna

untuk kehidupannya sehingga terdapat ciri kemiskinan terutama pada keluarga fakir

miskin, yaitu :

a. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar;

b. Tidak mampu berusaha karena sakit, cacat fisik atau mental;

c. Tidak mampu berfungsi sosial;

d. Rendahnya sumber daya manusia;

e. Rentan terhadap keguncangan baik individu maupun massa;

f. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang

berkesinambungan;

g. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lain (seperti kesehatan dan lain-

lain);

h. Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan dalam

masyarakat.9

Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan 14 indikator kemiskinan dan rumah

tangga miskin, yaitu sebagai berikut:

a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang

b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bamboo/kayu

murahan

9 Bambang Rustanto, Menangani Kemiskinan (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya:
2015), h. 4.
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c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bamboo/kayu berkualitas

rendah/tembok tanpa plester

d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah

tangga lain

e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik

f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air

hujan

g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak

tanah

h. Hanya mengkonsumsi daging/ayam/susu satu kali dalam seminggu

i. Hanya membeli 1 (satu) stel pakaian baru dalam setahun

j. Hanya sanggup makan sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam sehari

k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik

l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan

0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya

dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan

m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat

Sekolah Dasar (SD) atau hanya SD

n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai

Rp500.000,- seperti sepeda motor (kredit/nonkredit), emas, ternak, kapal,

motor, atau barang modal lainnya.

Berdasarkan indikator kemiskinan tersebut, maka kemiskinan dibagi menjadi

tiga, yaitu:
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a. Hampir Miskin

Seseorang atau rumah tangga yang masuk kategori hampir miskin apabila

memenuhi 6-9 indikator.

b. Miskin

Seseorang atau rumah tangga yang masuk kategori miskin apabila

memenuhi 9-12 indikator.

c. Sangat Miskin/Fakir Miskin

Seseorang atau rumah tangga yang masuk kategori sangat miskin atau

fakir miskin apabila memenuhi 12-14 indikator.10

Indikator-indikator yang dikemukakan oleh BPS mencakup keseluruhan aspek

yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya kemiskinan, namun indikato-

indikator ini masih sangat umum sehingga diperlukan penjelasan yang lebih rinci dan

dapat dilihat secara langsung dalam kehidupan masyarakat, indikator yang

dikemukakan oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), jauh lebih spesifik

dalam melihat kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat. Keluarga miskin

menurut komite ini adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi satu atau lebih

indikator berikut ini, yaitu:

a. Paling kurang sekali seminggu makan daging, ikan, dan telur

b. Sekali setahun seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel

pakaian baru

c. Lantai rumah paling kurang 8 m2 per penghuni.11

10 Suradi, Mujiyadi, Pemberdayaan Masyarakat Miskin, (P3KS; Jakarta: 2009), h.
10-12

11 Syahyuti dan Lincoln Arsyad, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis
(Yogyakarta: BPFE, 2006), h. 95.
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Kemiskinan yang dialami individu atau rumah tangga tidak dapat dilepaskan

dari tingkai pencapaian kesejahteraannya. Untuk melihat tingkat kesejahteraan

tersebut ada beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu:

a. Pendekatan Absolut, pendekatan ini melihat pada batas minimum yang

harus dimiliki untuk mencapai kebutuhan minimum suatu keluarga.

Melalui pendekatan ini akan dapat diketahui jumlah keluarga miskin.

Dengan batas minimum yang sama maka akan dapat diperbandingkan satu

daerah dengan daerah lainnya. Kelemahan pendekatan ini adalah pada

kenyataannya bahwa kebutuhan setiap keluarga tidak akan sama, karena

tergantung pada waktu dan tempat.

b. Pendekatan Relatif, pendekatan ini membandingkan antara pendapatan

seseorang atau rumah tangga dengan rata-rata pendapatan populasi.

Pendekatan ini lebih melihat pada ketidak seimbangan pendapatan.

Pendekatan ini sudah mengakomodasi bahwa kemiskinan tidak akan sama

di semua tempat, namun pendekatan ini justru tidak dapat menunjukkan

seberapa buruk atau seberapa baik orang dalam mendistribusikan

pendapatan dalam kehidupan nyata.

c. Pendekatan Kebutuhan Dasar, pendekatan yang dikemukakan oleh

Towsend menekankan pada dua unsure penting, yaitu: pertama,

kemiskinan didefinisikan kondisi pendapatan yang tidak dapat mencukupi

kebutuhan subsisten akan pangan, papan, pakaian, dan barang-barang

rumah tangga tertentu. Kedua, pendapatan tersebut tidak dapat memenuhi

jasa-jasa penting lainnya, seperti air munum yang aman, sanitasi,

transportasi umum, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pendekatan ini
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lebih lengkap disbanding dua pendekatan sebelumnya, karena lebih

menekankan pada pemenuhan kebutuhan, dimana hal tersebut berbeda-

beda tergantung pada tempat dan waktu.12

3. Penyebab dan Dampak Kemiskinan

Setelah memahami pengertian kemiskinan dan jenis-jenisnya, maka kita juga

perlu mengetahui apa penyebabnya. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab

kemiskinan yang paling umum :

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Angka kelahiran yang tinggi akan mengakibatkan laju pertumbuhan

penduduk suatu negara menjadi besar. Bila laju pertumbuhan ini tidak

sebanding dengan pertumbuhan ekonomi, maka hal yang akan

mengakibatkan angka kemiskinan akan semakin meningkat di suatu negara.

b. Angka Pengangguran Tinggi

Lapangan kerja yang terbatas menyebabkan angka pengangguran di suatu

negara menjadi tinggi. Semakin banyak pengangguran maka angaka

kemiskinan juga akan meningkat.

Peningkatan angka pengangguran juga dapat menimbulkan masalah lain

yang meresahkan masyarakat. Misalnya muncul pelaku tindak kejahatan,

pengemis, dan lain-lain.

c. Tingkat Pendidikan yang Rendah

Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah cenderung tidak memiliki

keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai. Sehingga mereka

tidak bisa bersaing dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi di dunia

12Zastrow, The Social Work Practice (New York: Prentice Hall, 2000), h. 237
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usaha. Hal ini kemudian membuat angka pengangguran dan kemiskinan

menjadi bertambah.

d. Bencana Alam

Bencana alam merupakan faktor penyebab kemiskinan yang tidak dapat

dicegah karena berasal dari alam. Bencana alam seperti tsunami, banjiir,

tanah longsor, dan lain-lain, akan menimbulkan kerusakan pada infrastruktur

maupun psikologis.

Bencana alam yang besar dapat mengakibatkan masyarakat mengalami

kemiskinan karena kehilangan harta.

e. Distribusi yang Tidak Merata

Ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya akan menimbulkan

ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Pada umumnya, masyarakat yang

hanya memiliki sumber daya terbatas dan berkualitas rendah berada di

bawah garis kemiskinan.13

f. Kemalasan

Kemalasan merupakan salah satu pintu masuk dalam “Vicious Circle of

Poverty” atau “Lingkaran Setan Kemiskinan”. Kemiskinan akan

menyebabkan produktivitas yang rendah baik produktivitas barang dan jasa

sampai peningkatan sumber daya manusia. Kemalasan cenderung terjadi

karena seseorang sudah berada di zona nyaman. Setiap orang dialiri waktu

yang sama, tinggal bagaimana mereka memanfaatkannya setiap detinya. Ada

yang memanfaatkannya untuk belajar mengembangkan wawasan dan

13 Maxmanroe, “Pengertian Kemiskinan secara Umum, Jenis, Penyebab dan Dampak
Kemiskinan”. http://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kemiskinan.html.
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kualitas hidupnya, ada juga yang memanfaatkan waktu tersebut untuk hal

yang tidak penting bahkan tidak melakukan apapun dan hanya

merelaksasikan dirinya.

Penyebab kemiskinan bersifat kompleks  dan terbagi dalam beberapa penyebab

kemiskinan, yaitu:

a. Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi. Globalisasi melahirkan

negara pemenang dan negara kalah. Pemenang umumnya adalah negara-

negara maju, sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin

terpinggirkan oleh pesaing dan pasar bebas yang merupakan prasyarat

globalisasi. Karena negara-negara berkembang terpinggirkan maka jumlah

kemiskinan di negara-negara berkembang jauh lebih besar dibandingkan

negara-negara maju.

b. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Pola pembangunan yang

diterapkan telah melahirkan beberapa bentuk kemiskinan, seperti

kemiskinan pedesaan, adalah kondisi wilayah desa yang mengalami

kemiskinan akibat proses pembangunan yang meminggirkan wilayah

pedesaan; kemiskinan perkotaan, yaitu kondisi kemiskinan yang disebabkan

oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan ekonomi,dimana tidak semua

kelompok memperoleh keuntungan.

c. Kemiskinan sosial, dimensi ketiga ini melihat pada kondisi sosial

masyarakat yang tidak menguntungkan beberapa kelompok dalam

masyarakat. Misalnya kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak

dan kelompok minoritas merupakan kemiskinan yang diakibatkan kondisi
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sosial yang tidak menguntungkan kelompok tersebut (misalnya bias gendre,

diskriminasi, atau eksploitasi ekonomi.

d. Kemiskinan konsekuensial. Dimensi keemppat ini menekankan faktor-

faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan. Faktor-faktor yang

dimaksud adalah konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan

tingginya jumlah penduduk.14

Kemiskinan yang terjadi di dunia perlu dihilangkan, paling tidak kita kurangi.

Terjadinya kemiskinan dapat dilihat dari penyebabnya, yaitu antara lain:

a. Penyebab individual atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat

dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;

b. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan

keluarga;

c. Penyebab sub-budaya, yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan

sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar

d. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain,

termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;

e. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan

hasil dari struktur sosial.15

Setiap permasalahan manuasia tidak lepas dari sebab akibat. Demikian juga

dengan permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh manusia dapat memberikan

14David Cox, Ouline of Development on Poverty Alleviation Programs in the Asia-
Pacific Region. Makalah yang Disampaikan pada International Seminar on Curiculum
Development for Social Work Education in Indonesia (Bandung: Sekolah Tinggi
Kesejahteraan Sosial, 2004), 1-6.

15Devi Arfiani, Berantas Kemiskinan (Semarang: Alprin, 2009), h. 13-14
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imbas atau pengaruh terhadap manusia terutama perilaku dan gaya hidup. Adapun

dampak dari kemiskinan antara lain:

a. Kriminalitas

Kriminalitas atau tindak criminal adalah segala sesuatu yang melanggar

hukum atau sebuah tindak kejahatan.Kriminalitas yang terjadi di masyarakat,

biasanya karena masalah ekonomi. Seseorang akan mencuri barang milik

orang lain dengan harapan hasil curian dapat menghasilkan uang untuk

pemenuhan hidup sehari-hari. Tindakan kriminal belakangan sering terjadi di

kota. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan ekonomi, kesenjangan

sosial, tingginya pengangguran, stress tinggi karena hidup makin berat

mungkin sebagian di antara penyebab tindak kejahatan kriminal. Tindak

kejahatan yang semakin tinggi khususnya di perkotaan tentunya membawa

dampak hilangnya rasa tenteram dan rasa aman para penghuninya.

b. Moral

Moralitas dalam pengertian terbatas sering diartikan sebagai sekumpulan

nilai dan norma baik-buruk yang dipegang oleh individu atau sekumpulan

individu di masyarakat. Dampak dari kemiskinan dapat berakibat pada

meningkatnya kriminalitas.Selain itu juga dapat menurunkan

moralitas.Seseorang yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki

mental dan merolitas yang kurang bagus.Hal ini ditopang oleh keinginan dan

angan-angan yang tinggi namun tidak dapat terwujud sehingga

melampiaskan kepada hal-hal yang tidak baik.16

16Devi Arfiani, Berantas Kemiskinan (Semarang: Alprin, 2009), h. 15-18
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4. Bentuk-Bentuk Kemiskinan

Masalah kemiskinan dan faktor penyebab kemiskinan memperluas pandangan

ilmu pengetahuan bahwa kemiskinan tidak hanya sekedar tidak dapatnya seseorang

atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasarakan tetapi kemiskinan

merupakan masalah yang multidimensional. Berdasarkan permasalahan tersebut

kemiskinan memiliki 4 bentuk, yaitu sebagai berikut :

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau

sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga kurang mencukupi

untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan

dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena

adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruh lapisan

masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau

ketimpangan standar kesejahteraan.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial

budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan

masyarakat modern. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak

berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan

mengubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah

menurut ukuran yang dipakai secara umum. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan
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Baswir (1997) bahwa ia miskin karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin,

boros, apatis, dan sebagainya.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya

akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial

budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan

kemiskinan.17

5. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu upaya yang dilakukan

pemerintah dalam memberantas kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Pemerintah

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berhak untuk mengatur dan mengurus segala

permasalahan yang terjadi di negaranya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah sudah

sangat baik dan memang yang dibutuhkan masyarakat Indonesia, namun pada

kenyataannya yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang telah

direncanakan. Oleh sebab itu pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menjalankan

setiap program-program yang telah direncanakan guna untuk memajukan

kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Usaha penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sejak lama walaupun

intensitasnya beragam sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.Upaya

mengurangi penduduk miskin melalui pembangunan dirancang untuk memecahkan

tiga masalah utama yaitu, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan

kemiskinan.

17 Michael P.Todaro dan Sthepan C. Smith, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga,
Edisi Kedelapan (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm.247.
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Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 tahun 2009 membahas

khusus tentang penanggulangan kemiskinan pada Bab IV, di mana kemiskinan

merupakan tangguang jawab pemerintah.

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan

pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan

dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.18

Salah satu jalan yang ditetapkan Al-Qur’an untuk menolong orang miskin

ialah menjadikan pertolongan itu sebagai ganti dari perintah agama (ibadah) yang

tidak dapat ditunaikan karena alasan-alasan tertentu19. Kemiskinan yang menjerat

seseorang atau sekelompok orang tidak akan terbebas begitu saja melainkan mereka

sendiri yang merubah nasibnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Ar-Ra’d

(13): 11

                
Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum
kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka”20

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah nikmat yang telah

Dia berikan kepada suatu kaumnya, kecuali apabila mereka sendiri yang merubah apa

18 Agnes Wahyu I, “Implementasi Proram Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS)
dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”, Skripsi (Lampung: Fak. Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017),, h. 24.

19Hamdar Arraiyyah, Meneropong Fenomena Kemiskinan Telaah Perspektif Al-
Qur’an, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 106

20Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Sygma
Examedia Arkanleema, 2009), h. 602.
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yang Dia perintahkan kepada mereka dan apapun yang kita inginkan kuncinya adalah

ikhtiar dan tawakal karena semua berdasarkan atas kehendak Allah swt.

Kaitan dengan pengentasan kemiskinan, Friedlander lebih menonjolkan pada

peran praktis dalam mengembangkan kebijakan, program aksi komunitas di

masyarakat dan pengembangan masyarakat guna menanggulangi kemiskinan. Pada

kelompok ini, praktisi lebih banyak terkait dalam melakukan perubahan sosial

terencana di level komunitas, antara lain melalui pengembangan masyarakat.21

Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan dan

diimplementasikan bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin di

Indonesia.Penanggulangan kemiskinan pada akhirnya juga menjadi aspek

pembangunan yang tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan ekonomi yang

dicapai tidak secara otomatis mengurangi angka kemiskinan tetapi malah yang terjadi

adalah tingkat kesenjangan yang semakin tinggi. Pengalaman penanggulangan

kemiskinan pada masa lalu telah memperlihatkan berbagai kelemahan, antara lain

berupa :

a. Masih berorientasi kepada pertumbuhan makro tanpa memperhatikan aspek

pemerataan;

b. Kebijakan yang bersifat sentralistik (berorientasi ke pusat);

c. Lebih bersifat karikatif daripada transformatif;

d. Memposisikan masyarakat sebagai objek daripada subjek;

21 Isbandi Rukminto, Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial
dan Kajian Pembangunan (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 95.
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e. Cara pandang dan solusi yang bersifat generik terhadap permasalahan

kemiskinan yang ada tanpa memperhatikan kemajemukan yang ada.22

Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu kebijakan, program, dan

kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat

yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi

kebutuhan pokoknya. Dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2009, Bab IV tentang Tim

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada:

a. Pasal 20 Menyatakan: Penanggulangan Kemiskinan ditujukan untuk:

1) Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta

kemampuan berusaha masyarakat miskin;

2) Memperkuat peran masyarakat miskin dalam mengambil keputusan

kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan

pemenuhan hak-hak dasar;

3) Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang

memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-

luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup

secara berkelanjutan dan;

4) Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

b. Pasal 21 Menyatakan: Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dalam

bentuk:

1) Penyuluhan dan bimbingan sosial;

2) Pelayanan sosial;

22 Bappenas, Rencana Kerja Pemerintah, lampiran buku II Peningkatan Efektifitas
Penanggulangan Kemiskiskinan (Jakarta: Badan Perencanaaa Pembangunan Nasional, 2008)



35

3) Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;

4) Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;

5) Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;

6) Penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman dan/atau;

7) Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.23

Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang konprehensif memerlukan

keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah,

dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki

tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah

melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya

pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan

sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi

masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam

upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang konprehensif dan mewujudkan

percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat strategi utama, yaitu:

1. Memperbaiki Program Perlindungan Sosial

Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan

masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam hidup seperti

jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana

dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi

23 Adi Fahrudin, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009
Tentang Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2012).
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agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh

miskin.

2. Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar

Akses terhadap pelayanan dasar yang dimaksudkan yaitu akses terhadap

pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi

akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok

masyarakat miskin.

3. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin

Upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk

meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kemiskinan.Upaya untuk

memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin

dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam

kemiskinan.

4. Pembangunan Inklusif

Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang

mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh

masyarakat.Fakta di berbagai negara menunjukkan bahea kemiskinan hanya

dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara

dinamis.Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa

dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan.24

Strategi memerangi kemiskinan menurut Gunnar Adler Karisson dalam Ala

(1981:31) meliputi, a) strategi dalam jangka pendek yaitu memindahkan sumberdaya-

24 Josep, Konsep Dan Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan
(Jakarta: Indocamp, 2018), H. 62-66.
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sumberdaya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai, b) strategi jangka

panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat. Perbaikan keadaan kemiskinan

dalam jangka pendek diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan

pendapatan, dan memperbaiki distribusinya.Perbaikan dalam jangka panjang dengan

memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang

bermartabat.25

C. Pengertian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang merupakan bagian dari

program KKS. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan bantuan non tunai bagi

masyarakat kurang mampu yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan sebagai

bagian dari strategi nasional keuangan inklusif. KKS ditujukan untuk mendorong

akses terhadap sistem keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan serta menjaga stabilitas

sistem. Pemerintah akan membagi secara bertahap kepada 15,5 juta keluarga kurang

mampu di seluruh Indonesia.26

Program KKS adalah program pemberian bantuan dalam bentuk tabungan

yang diberikan kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di Indonesia sejumlah Rp.

200.000,-/keluarga/bulan. Program KKS diberikan kepada keluarga kurang mampu

secara bertahap diperluas mencakup penghuni panti asuhan, panti jompo dan panti-

panti sosial lainnya. KKS menggunakan sistem Layanan Keuangan Digital (LKD).

LKD adalah sarana simpanan dan transaksi keuangan non tunai dimana nomor ponsel

25Nugroho dan Dahuri, Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan
Lingkungan (Jakarta: LP3ES,2004), h. 165.

26 Sumber: KARTU SAKTI Oleh: Ka. Dinas Bantul Mahmudi, hlm. 6. Lihat Juga di
tkpk.bantulkab.go.id/downloads/KARTU SAKTI, akses 30 Januari 2019.
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seseorang menjadi rekening simpanan. Dengan LKD, masyarakat tidak lagi dibatasi

oleh keberadaan bank atau ATM secara fisik. Masyarakat bisa mengirim dana lewat

ponsel mereka serta mengambil uang tunai lewat agen yang ditunjuk. Agen LKD bisa

berupa warung, penjual pulsa, gerai waralaba bahkan individu yang ada di komunitas.

Mayarakat yang jauh dari cabang bank tidak perlu pergi terlalu jauh untuk

mendapatkan layanan keuangan. Masyarakat dalam setiap bulannya mendapat

bantuan dana sebesar Rp. 200.000,.27

D. Fungsi dan Tujuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

KKS ini berfungsi sebagai penanda bahwa si pemegang kartu ini berhak

menerima bantuan uang dari pemerintah. Si pemilik KKS akan diberikan SIM Card

yang bisa dipasang di handphone untuk mengecek saldo. Fungsi SIM Card ini mirip

dengan rekening bank. Untuk mengambil uang bantuan dari pemerintah tersebut, bisa

datang ke kantor pos terdekat dengan menunjukkan nomor SIM Card tersebut.

Layanan ini biasa disebut e-money atau dengan cara lain bisa melihat penyalurannya

melalui aplikasi *141*6# dari telepon genggam mereka. Adapun tujuan dari layanan

KKS ini, yaitu :

a. Membantu penerima dalam memenuhi kebutuhan dasarnya

b. Mencegah menurunnya taraf kesejahteraan PMKS miskin dan rentan akibat

kesulitan ekonomi

c. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.28

27 Sumber: KARTU SAKTI Oleh: Ka. Dinas Bantul Mahmudi, hlm. 5. Lihat Juga di
tkpk.bantulkab.go.id/downloads/KARTU SAKTI, akses 30 Januari 2019.

28 Kaskus, “Inilah Fungsi Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat Dan Kartu
Indonesia Pi”, Official Website Of Kaskus.
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E. Kriteria Penerima dan Keunggulan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Dalam pemberian bantuan KKS untuk mengurangi angka kemiskinan di

Indonesia tidak diberikan begitu saja ke semua orang. Adapun kriteria penerima Kartu

Keluarga Sejahtera (KKS), yaitu sebagai berikut:

1. Warga usia 22 tahun ke atas

2. Penyandang disabilitas yang tinggal di panti

3. Lanjut usia yang tinggal di panti/ LKS

4. Gelandangan dan pengemis yang tinggal di panti atau bawah kolong

jembantan dan tidak memiliki tempat tinggal atau tidak layak huni.29

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat

mengatakan kartu kombo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mempunyai banyak

keunggulan dalam penyaluran bantuan sosial, diantaranya yaitu :

1. KKS memiliki fitur keuangan dan fitur tabungan, sehingga dapat digunakan

untuk penarikan tunai bansos PKH dan transaksi pembelian barang seperti

beras, gula, LPJ, dan lain-lain

2. Produk KKS merupakan produk perbankan Laku Pandai atau LKD. Dengan

demikian sistem penyaluran bansos dikendalikan dan dimonitor oleh Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia secara bersama-sama.

3. ATM KKS menjadi media bersama penyaluran berbagai program bansos

secara non tunai yang dimiliki berbagai kementerian. Bansos PKH dan Bansos

Pangan dari Kementerian Sosial dan elpiji 3 kg bersubsidi, serta subsidi listrik

29www.google.com/amp/s/amp.kaskus.co.id/thread/545ce76431e2e6bf558b4575/inil
ah-fungsi-kartu-keluarga-sejahtera-kartu-indonesia-sehat-kartu-indonesia-pi(7 Februari 2019
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dari Kementerian ESDM dapat diintegrasikan penyalurannya melaluiATM

KKS.30

30 ANTARANEWS, “Kemensos: Kartu Keluarga Sejahtera Punya Banyak
Keunggulan”,SitusResmiANTARANEWS.www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/
berita/609142/kemensos-kartu-keluarga-sejahtera-punya-banyak-keunggulan (8 Februari
2019).
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yang dalam penyusunan skripsi ini adalah

kualitatif deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun

fenomena buatan manuasia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktifitas, karakteristik,

perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan

fenomena yang lainnya.1

Penelitian kualitatif merupakan usaha mencari hubungan antara variabel untuk

menjelaskan suatu fenomena sosial. Di dalam menjelaskan fenomena tersebut,

penelitian kualitatif selalu menekankan pada tiga aspek penting. Pertama, pada unit

analisis mikro di mana satuan yang diteliti dibatasi sedemikian rupa sehingga lebih

dapat dijelaskan secara terperinci. Kedua, penelitian bersifat holistik dalam arti

melihat objek yang diteliti secara menyeluruh di dalam satu kesatuan. Ketiga,

penelitian kualitatif cenderung menekankan perbandingan sebagai salah satu

kekuatan karena perbandingan ini juga yang membuat penelitian kualitatif dapat

menekankan proses dan dapat menegaskan konteks sosial di mana suatu gejala itu

muncul.2

1 Syamsuddin, Paradigma Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif ( Makassar:
Shofia, 2016), h.17.

2 Syamsuddin, Paradigma Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif ( Makassar:
Shofia, 2016), h.11.
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2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang penulis angkat yaitu “Efektivitas Kartu

Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Curio

Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”, maka penulis memutuskan untuk meneliti di

Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

B. Pendekatan Penelitian

Dalaam peneltian ini penulis menggunakan pendekatan komunikasi dan

pendekatan sistem pelayanan sosial. Pendekatan komunikasi maksudnya bahwa

dalam proses penelitian berjalan , penulis harus memahami ilmu dan tata cara

berkomunikasi yang baik dengan informan yang menjadi objek penelitian, sedangkan

pendekatan dalam sistem pelayanan sosial menitikberatkan pada pemberian

pelayanan kepada masyarakat baik dengan menggunakan pendekatan secara Mikro,

Mezzo dan Makro.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari

informan yang berperan sebagai pengarah dan terlibat langsung dengan

permasalahan yang sedang diteliti di lapangan, cara mengumpulkan data

primer yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Informan yang penulis tetapkan sebagai sumber data primer adalah keluarga

miskin yang mendapatkan bantuan KKS, Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan (TKSK) Kecamatan Curio dan Kepala Desa Curio Kecamatan

Curio Kabupaten Enrekang.
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2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data-data yang terkait dengan data masyarakat di lokasi

penelitian dan data-data yang terkait dengan penelitian yang dapat menunjang

penelitian ini, seperti buku, jurnal, majalah, koran, internet, dan data lain yang

dapat dijadikan sebagai data pelengkap.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapakan, maka peneliti

melakukan pengumpulan data melalui beberapa metode penelitian, yaitu :

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung, tanpa

mediator untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut.

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan

pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis

meneliti melalui data penelitian dan informasi langsung dari lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan yakni wawancara mendalam untuk memperoleh

makna yang rasional. Wawancara merupakan teknik pegumpulan data dengan

melakukan dialog langsung dengan sumber data. Dalam proses wawancara ini

didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis dan audio visual, hal ini dilakukan

untuk meningkatkan kebernilaian dari data yang diperoleh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui catatan atau dokumen-

dokumen yang resmi maupun tidak resmi, dan pengambilan gambar disekitar objek
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penelitian yang akan dideskripsikan sebagai pendukung proses observasi dan

wawaancara.3

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan penulis dalam

mengumpulkan data di lapangan. Alat yang digunakan adalah smartphone dalam

mencari data berupa gambar dan suara dari informan, selain itu alat yang juga

digunakan dalam penelitian yakni alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan

bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam

penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di

lapangan. Dengan demikian, analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian.

Pada saat menganalisis data peneliti juga harus kembali lagi ke lapangan untuk

memperoleh data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali.4

Analisis data adalah suatu proses pengklasifikasian, pengkategorian,

penyusunan, dan elaborasi, sehingga data yang telah terkumpul dapat diberikan

makna untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan atau untuk

mencapai tujuan penelitian. Analisis data ini bertujuan untuk mencapai dan menata

data secara sistematis dari hasil rekaman atau catatan wawancara, observasi dan

dokumen yang telah dilakukan. Proses analisis data dalam penelitian ini mengadopsi

pemikiran Miles dan Huberman (1984) yang pada dasarnya meliputi 3 alur kegiatan

3 Muhammad Shodiq, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-
Teknik Teorisasi Data (Cet. IV: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 4.

4 Hamidi, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal
dan Laporan Penelitian (Cet. III: Malang: UNISMUH Malang, 2015), h. 15.
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setelah proses pengumpulan data dan penarikan kesimpulan. Namun, analisis data

tidak dilakukan secara parsial dan berdiri sendiri tetapi dilakukan secara terus

menerus dan terintegrasi selama dan setelah proses pengumpulan data dilakukan di

lokasi penelitian, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Analisis data dimulai beriringan dengan proses pengumpulan data dilanjutkan

dengan pengkajian dan penilaian data dengan tetap memperhatikan prinsip keabsahan

data, dalam rangka memperoleh data yang benar-benar berguna bagi penelitian.

Disini data yang telah dikumpulkan direduksi dengan melakukan penyederhanaan

pengabstrakan, pemilahan dan pemetaan (persamaan dan perbedaan) sesuai dengan

fokus penelitian secara sistematis dan integral. Reduksi data ini berlangsung terus

menerus selama penelitian berlangsung hingga sampai pada penarikan kesimpulan.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksud menampilkan berbagai data yang telah

diperoleh sebagai sebuah informasi yang lebih sederhana, selektif dan memudahkan

untuk memaknainya. Penyajian data dalam penelitian ini disusun secara naratif,

bentuk tabel dan gambar, yang dibuat setelah pengumpulan dan reduksi data dengan

didasarkan pada konteks dan teori yang telah dibangun untuk mengungkapkan

fenomena dan noumena yang terjadi sesuai dengan fokus penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari rangkaian analisis data setelah

sebelumnya dilakukan reduksi dan penyajian data, yang menjelaskan alur sebab

akibat suatu fenomena dan noumena terjadi. Dalam proses ini selalu disertai dengan

upaya verifikasi (pemikiran kembali), sehingga disaat ditemukan ketidaksesuaian
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antara fenomena, noumena, data, dengan konsep dan teori yang dibangun, maka

peneliti kembali melakukan pengumpulan data, atau reduksi data atau perbaikan

dalam penyajian data kembali, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang benar-

benar utuh. Dalam penarikan kesimpulan peneliti menggunakan kerangka teori yang

dipakai sebagai kerangka pikir penelitian.5

5 Syamsuddin, Paradigma Metode Penelitian: Kualitatif dan Kuantitatif (Makassar:
Shofia, 2016), h. 72-73.
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BAB IV

EFEKTIVITAS KARTU KELUARGA SEJAHTERA DALAM

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA CURIO KECAMATAN

CURIO KABUPATEN ENREKANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah  Terbentuknya Desa Curio

Sebutan Curio berasal dari nama sebuah Mario yang biasa disebut masyarakat

sekitar Ceria. Tapi dari segi bahasa, “CURIO” merupakan bahasa duri yang berarti

“Kegembiraan”. Mengapa nama ini yang akhirnya dijadikan sebagai nama desa, tidak

diketahui pasti, tapi boleh jadi penggunaan nama ini disesuaikan dengan kondisi

wilayah Desa Curio yang selalu Ceria atau Gembira.

Ketika Enrekang masih terdiri dari beberapa Kecamatan yang terdiri dari

Kecamatan Maiwa, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Baraka

dan Kecamatan Alla, Desa Sanglepongan masuk dalam daerah kekuasaan Kecamatan

Alla Timur. Saat itu wilayah sangat luas, terdiri dari beberapa dusun dan kampong.

Ketika stuktur kerajaan berubah menjadi sistem pemerintahan, Desa

Sanglepongan tetap masuk dalam wilayah Kecamatan Alla Timur.Tetapi pada tahun

1990an, beberapa Dusun di Desa Curio dimekarkan menjadi Desa, yaitu Desa Buntu

Pema, Desa Curio dan Desa Tallungura.

Pada tahun 2008, adanya kebijakan pemekaran wilayah menyebabkan

beberapa desa di Kecamatan Alla membentuk kecamatan baru yaitu Kecamatan Curio

yang beribukota di Desa Curio, Desa Curio kemudian masuk dalam struktur

pemerintahan Kecamatan Curio.

Secara administrasi Desa Curio terbagi atas 6 dusun, yaitu:
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a. Dusun Curio

b. Dusun Ra’pa

c. Dusun Kondongan

d. Dusun Salowo

e. Dusun Limbong

f. Dusun Buntu Randan

Desa Curio adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Curio dan

berada di bagian utara Kabupaten Enrekang. Jarak tempuh wilayah Desa Curio dari

Ibukota Kabupaten Enrekang 53 Km. Desa Curio memiliki luas wilayah 29,34 Km2,

dengan potensi lahan yang produktif di antaranya lahan perkebunan, lahan pertanian,

dan hutan.

Adapun batas-batas wilayah Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten

Enrekang adalah sebagai berikut :

1) Sebelah Utara : Desa Buntu Barana, Desa Parombean Kec. Curio

2) Sebelah Timur : Desa Sanglepongan, Desa Parombean Kec. Curio

3) Sebelah Selatan : Desa Tallungura, Desa Sumbang Kec. Curio

4) Sebelah Barat : Desa Pebaloran, Desa Buntu Pema Kec. Curio

Desa Curio terbentuk sebagai salah satu wilayah pemerintahan yang ada di

Kabupaten Enrekang.Struktur Pemerintahan Desa Curio Tahun 2019 dapat dilihat

pada gambar berikut ini.
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Gambar 4.1

Struktur Organisasi Desa Curio Kecamatan Curio

2. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dari

tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 2125 jiwa, dimana jumlah penduduk

terbanyak berada di Dusun Ra’pa dengan jumlah 411 jiwa, sedangkan dusun yang

memiliki penduduk paling rendah terdapat di dua dusun yang memiliki penduduk

yang sama yakni Dusun Curio dan Dusun Kondongan  dengan jumlah 324 jiwa. Agar

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

KEPALA DESA

SAINAL BUDI

SEKRETARIS

KASI
KESEJAHTERAAN

KASI UMUMKASI
PEMERINTAHAN

KAUR
PERENCANAAN

KAUR
KEUANGAN

LUKMAN

MEGAWATI SYAMSIR WAHYUDDIN SUPRIADI HASAN

S

A

R

I

KADUS
C
U
R
I
O

KADUS
R
A
’
P
A

KADUS
K
O
N
D
O
N
G
A
N

KADUS
S
A
L
O
W
O

KADUS
L
I
M
B
O
N
G

KADUS
B
T
.
R
A
N
D
A
N

SUARDI SYAMSUDDIN RIDWAN SALAMA CINAPPE MUHAJIR
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Tabel 4.1

Jumlah Penduduk per Dusun Tahun 2018

Sumber Data : Sekretaris Desa Curio 2019

Berikut adalah data jumlah penduduk menurut golongan umur di Desa Curio

Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur Tahun 2018

No
Nama Dusun

Golongan Umur

Jumlah
< 10
Tah
un

11-12
Tahun

21-30
Tahun

31-40
Tahun

41-50
Tahun

> 50
Tahun

1 Curio 68 72 53 40 37 54 324

2 Ra'pa 73 114 58 58 57 51 411

3 Kondongan 74 96 43 47 33 39 332

4 Salowo 91 76 56 60 34 31 348

5 Limbong 90 81 59 51 35 37 353

No Nama Dusun KK
Jenis Kelamin

Jumlah
Laki-Laki Perempuan

1 Curio 83 172 152 324

2 Ra’pa 98 214 197 411

3 Kondongan 68 157 175 324

4 Salowo 50 193 155 348

5 Limbong 55 199 144 353

6 Buntu Randan 68 198 167 365

Total 422 1133 990 2125
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6 Buntu Randan 80 103 58 59 23 42 365

Total 476 542 327 315 219 254 2133

Sumber Data: Sekretaris Desa Curio 2019

Tabel 2 menggambarkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan golongan

umur di Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrkang paling tinggi pada

golongan umur 11-20 tahun yakni sebanyak 542 jiwa dan terendah berada pada

golongan umur 41-50 tahun yakni 219 jiwa.

3. Keadaan Ekonomi

a. Sumber Mata Pencaharian Pokok

Berdasarkan hasil penggalian gagasan diketahui bahwa jenis-jenis mata

pencaharian pokok di Desa Curio adalah :

1) PNS;

2) Pengusaha/Pedagang;

3) Petani;

4) Tukang Kayu dan Tukang Batu;

5) Perbengkelan;

6) Buruh Tani dan Buruh Bangunan

Selain itu, terdapat beberapa orang yang merantau keluar daerah untuk

mencari nafkah. Khusus untuk potensi sumber daya alam, ada beberapa hal yang

sangat mendukung pendapatan masyarakat yakni :

a) Pertanian

b) Peternakan

c) Perikanan
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b. Sumber Mata Pencaharian Sampingan

Di Desa Curio biasanya pekerjaan sampingan dilakukan oleh warga pada

musim-musim tertentu, misalnya pada musim kemarau sebagian besar yang

berprofesi sebagai petani lebih memilih menjadi buruh bangunan, tetapi pada musim

hujan para petani kembali ke ppekerjaan utamanya sebagai petani holtikultural dan

menanam padi.

Sebagian juga warga Desa Curio yang berprofesi sebagai PNS memanfaatkan

waktu luangnya di sore hari dan hari-hari libur untuk bertani atau berternak.

c. Tingkat Kesejahteraan

Pada dasarnya masyarakat Desa Curio kaya akan sumber daya alam, namun

akses dan kontrol terhadap sumber daya  tersebut tidak merata kepada semua warga

sehingga banyak yang hanya sebagai petani jangka pendek khususnya jangka pendek

“PANGTESAN” (sewa lahan) karena tidak memiliki lahan garapan sendiri. Selain

itu, masyarakat Desa Curio juga masih berlakukan sistem gilir dalam pengolahan

tanah atau tanah pusaka.Tanah pusaka tidak diperjual-belikan atau disewakan tetapi

pengolahannya dilakukan secara bergilir antara anggota keluarga yang masih

berhubungan darah, pembagian waktu pengolahan tergantung dari kesepakatan antara

keluarga bersangkutan.

Kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang layak untuk usia angkatan kerja

menyebabkan banyaknya pengangguran, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap

tingkat kesejahteraan masyarakat.
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B. Efektivitas Pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera Dalam Penanggulangan

Kemiskinan Di Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang

Efektivitas Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) diharapkan dapat memberikan

dampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga di Desa Curio Kecamatan Curio

Kabupaten Enrekang. Kartu Keluarga Sejahtera merupakan kartu yang

diperuntukkan/kartu penanda untuk masyarakat yang kurang mampu, sebagai

pengganti Kartu Perlindungan Sosial yang telah diatur dalam Instruksi Presiden

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan

Keluarga Sejahtera, Program Kartu Indonesia Sehat dan Program Kartu Indonesia

Pintar untuk Membangun Keluarga Produktif.

Untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden

mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang

Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang di atur dalam Pasal 2

menyebutkan bahwa :

1. Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemerintah menetapkan

Program Perlindungan Sosial

2. Program perlindungan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Program Simpanan Keluarga Sejahtera

b. Program Indonesia Pintar

c. Program Indonesia Sehat.1

1Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014
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Pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) diharapkan dapat berdampak

dalam peningkatan kesejahteraan keluarga di Desa Curio Kecamatan Curio

Kabupaten Enrekang. Keberhasilan pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

dapat dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhirnya, apakah sudah tepat sasaran

atau tidak. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Enrekang khususnya di

Kecamatan Curio Desa Curio, dimana dalam pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera

ini ada masyarakat yang dapat dan ada masyarakat yang tidak dapat padahal status

sosial-ekonominya sama.

Sesuai dengan pernyataan Bapak Sainal Budi selaku Kepala Desa Curio yang

memberikan gambaran umum pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa

Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang:

Kartu Keluarga Sejahtera itu sendiri merupakan bantuan non tunai yang
diberikan kepada masyarakat kurang mampu dengan tujuan untuk menciptakan
keluarga yang produktif.Sejauh ini pelaksanaan KKS di Desa Curio Kecamatan
Curio sudah terlaksana dengan baik meskipun masih banyak masyarakat yang
seharusnya menerima bantuan ini justru tidak dapat.Tetapi kita selaku aparat
pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar kedepannya ketika ada
bantuan-bantuan seperti ini dapat merata kepada masyarakat yang betul-betul
berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut.2

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan Kartu Keluarga

Sejahtera (KKS) di Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang sudah

terlaksana dengan baik tetapi belum efektif karena penerima bantuan tidak tepat

sasaran, masih ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut tetapi

mereka justru tidak mendapatkan begitupun sebaliknya mereka yang sudah hidup

layak justru mendapatkan bantuan.

2Sainal Budi, Kepala Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang,
Wawancara, 30 September 2019.
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Oleh karena itu, penulis dalam penelitiannya mengenai Efektivitas Kartu

Keluarga Sejahtera Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Curio Kecamatan

Curio Kabupaten Enrekang ingin melihat pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera ini

dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Tahapan awal yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu program

khususnya Program Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Curio Kecamatan Curio

Kabupaten Enrekang perlu adanya sosialisasi yang harus dilakukan oleh pemeintah

agar masyarakat dapat memahami dengan jelas tujuan dan sasaran dari program

tersebut.Oleh karena itu, sosialisasi sangat penting sebagai langkah awal dalam

pelaksanaan suatu program dalam hal ini mengenai pelaksanaan program bantuan

sosial yaitu Kartu Keluarga Sejahtera.

Sesuai dengan pernyataan Bapak Sainal Budi selaku Kepala Desa Curio

Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, mengatakan:

Dengan adanya bantuan ini yakni Program Kartu Keluarga Sejahtera sangatlah
membantu dalam mengurangi angka kemiskinan masyarakat khususnya di Desa
Curio ini, sekarang ini kita berusaha menurunkan jumlah angka kemiskinan
melalui program ini dan sosialisasi ke masyarakat pun sudah kita laksanakan
dengan tujuan utama diadakannya sosialisasi ini agar masyarakat dapat
mengetahui dengan jelas maksud dari program tersebut dan sasaran yang ingin
dicapai sudah disosialisasiklan semua ke masyarakat.3

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan KKS

dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Desa Curio.Para aparat Desa pun

turun langsung melakukan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat dengan mudah

mengetahui maksud dan tujuan dari program tersebut.

3Sainal Budi, Kepala Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang,
Wawancara, 30 September 2019.
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Hal serupa yang diungkapkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

(TKSK) yakni Bapak Jamaluddin selaku Pegawai TKSK Kecamatan Curio

Kabupaten Enrekang, beliau mengatakan:

Setelah KKS diberikan kepada masyarakat, pendamping memberikan
sosialisasi kepada masyarakat mengenai KKS ini, dengan maksud agar
masyarakat penerima bantuan dapat mengetahui dengan jelas, tujuannya apa,
sasarannya apa, manfaatnya apa, serta apa kewajiban dari si penerima bantuan
dan penerima bantuan harus bisa mempertanggungjawabkan setiap bantuan
yang didapatkan.4

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran seorang pendamping

KKS adalah memberikan sosialisasi kepada penerima bantuan agar penerima

mengetahui dengan jelas apa maksud, tujuan, manfaat yang didapat dari bantuan KKS

ini serta kewajiban dari penerima bantuan KKS.

Selain itu, ibu Nurbaya yang merupakan salah satu penerima bantuan KKS

mengatakan:

Pada awalnya saya tidak mengerti apa itu KKS, saya dikasi amplop yang di
dalamnya ada kartu dan setelah beberapa hari setelah kartu itu dibagikan, saya
dan ibu-ibu lain yang menerima kartu itu di kumpulkan di kantor Camat dan
diberi arahan dari TKSK dan pendamping KKS.5

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerima KKS pada awalnya tidak

tahu tentang KKS, mereka baru mengetahui KKS setelah mendapat informasi dari

pendamping KKS di Desa Curio.Mengenai partisipasi dalam sosialisasi tidak dapat

terlepas dari pelaksanaan karena partisipasi merupakan salah satu bagian dari

pelaksanaan yang menunjuk pada kompetensi kelembagaan dalam mengelolah

sumber daya alam dan manusia secara transparan, akuntabel dan responsive terhadap

kebutuhan anggotanya.Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi KKS di Desa Curio

4 Jamaluddin, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Curio
Kabuppaten Enrekang, Wawancara, 23 September 2019.

5 Nurbaya, Masyarakat Penerima Bantuan KKS, Wawancara, 27 September 2019
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ini harus di sesuaikan dengan acuan pelaksanaan agar dapat terwujud kesinergian

antara pemerintah dengan masyarakat.

2. Sasaran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Setelah melakukan sosialisasi mengenai tentang pelaksanaan program bantuan

ini, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menetapkan siapa-siapa yang

menjadi sasaran dalam penerima Kartu Keluarga Sejahtera. Sasaran utama penerima

Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang

adalah masyarakat yang tergolong dalam Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)

serta mereka yang tergolong dalam  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS). PMKS sendiri didefinisikan sebagai seseorang, keluarga atau kelompok

masyarakat karena suatu hambatan, gangguan atau kesulitan sehingga tidak dapat

melaksanakan fungsi sosialnya dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-

harinya.Hambatan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, kecacatan,

keterlantaran, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan secara

mendadak yang biasanya disebabkan oleh bencana.

Hal yang serupa disampaikan oleh Bapak Jamaluddin selaku TKSK

Kecamatan Curio, mengatakan bahwa:

Sasaran utama bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah Rumah Tangga
Sangat Miskin (RTSM) agar mampu meningkatkan kesejahteraan
keluarganya.Sasaran KKS itu sendiri sudah ditetapkan oleh pusat, data-data
penerima juga langsung dari pusat.Peserta penerima KKS yang telah terdata
kemudian kita turun langsung untuk melihat keadaan penerima yang sebenar-
benarnya.Hal ini bertujuan agar bantuan tepat sasaran.Meskipun yang terjadi di
lapangan masih ada penerima yang seharusnya tidak berhak tetapi mendapatkan
bantuan ini dan mereka yang berhak mendapatkan bantuan ini justru tidak
mendapatkannya.Karena data yang kita terima langsung dari pusat jadi kita
tidak terlibat langsung. Setelah mendapatkan data yang fix baru kita ke tahap
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selanjutnya yaitu mengadakan pertemuan awal yang melibatkan beberapa pihak
termasuk aparat Desa.6

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa sasaran utama dari KKS ini

adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan tujuan agar mampu

meningkatkan kesesjahteraan keluarganya.Adapun yang termasuk dalam kategori

RTSM adalah 1. Rumah tangga yang sumber penghasilan adalah petani dengan luas

lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan dengan pendpatan dibawah

Rp600.000/bulan; 2. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah

atau hanya tamatan SD; 3. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual

dengan nilai Rp 500.000,-. Data penerima KKS itu sendiri semuanya berasal dari

pusat, jadi para Aparat Desa, pendamping KKS serta TKSK tinggal mengontrol dan

memantau proses berjalannya program tersebut agar dapat berjalan secara maksimal.

Adapun pendapat yang disampaikan oleh Kepala Desa Curio Kabupaten

Enrekang yakni Bapak Sainal Budi, mengatakan bahwa:

Selain RTSM penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini juga
memprioritaskan kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) dan Lansia, ini adalah tugas TKSK bagaimana cara menghubungkan
PMKS dengan stakeholder agar dapat mendapatkan bantuan dan mengetahui
masyarakat yang benar-benar layak menerima bantuan ini.7

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerima KKS tidak hanya

ditujukan kepada RTSM tetapi juga diprioritaskan kepada para PMKS dan juga

Lansia. Kategori PMKS yang berhak menerima bantuan KKS adalah sebagai berikut:

1. Berusia 22 tahun ke atas; 2. Penyandang disabilitas yang tinggal di panti; 3.

Gelandangan dan pengemis yang tinggal di panti atau bawah kolong jembatan dan

6Jamaluddin, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Curio
Kabupaten Enrekang, Wawancara, 23 September 2019.

7Sainal Budi, Kepala Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang,
Wawancara, 30 September 2019.
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tidak memiliki tempat tinggal atau tidak layak huni; serta 4. Tidak memiliki keluarga,

sanak saudara atau orang lain yang mau dan mampu mengurusnya. Menerima atau

tidaknya bantuan bagi PMKS tergantung dari bagaimana pendamping

menghubungkan para PMKS dengan stakeholder agar mereka mendapatkan bantuan.

Tetapi menurut pendapat salah satu masyarakat yang tidak menerima bantuan

KKS yaitu Ibu Bia mengatakan bahwa:

Saya rasa penerimaan bantuan KKS ini belum tepat sasaran buktinya masih
banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan ini justru tidak
mendapatkan dan meraka yang mendapatkan bantuan ini dapat dibilang
ekonominya sudah baik.Saya berharap ke depannya supaya pemerintah lebih
teliti, dalam hal ini pelaksanaan KKS dapat merata kepada semua masyarakat
yang benar-benar berhak.8

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa adanya masyarakat yang protes

atas kinerja pemerintah yang kurang teliti dalam penentuan penerimaan bantuan

KKS yang benar-benar layak dan tidak layak.

Pendapat lain dari masyarakat yang tidak menerima bantuan KKS, yaitu ibu

Jumaiya yang mengatakan bahwa:

Sebenarnya apa bedanya saya dengan mereka yang menerima bantuan KKS itu,
padahal kita sama-sama seorang petani, sama-sama memiliki anak sekolah dan
kalau diliat-liat perkonomian kita hampir sama, bahkan ada dari mereka yang
hidupnya lebih mapan dari saya9

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa adanya protes dari masyarakat

yang tidak menerima bantuan KKS yang memiliki perekonomian yang hampir sama

dengan para penerima bantuan KKS bahkan ada dari penerima bantuan yang

hidupnya lebih layak dari mereka.

8Bia, Masyarakat Bukan Penerima Bantuan KKS, Wawancara, 26 September 2019
9Jumaiya (42 tahun), Masyarakat Bukan Penerima Bantuan KKS, Wawancara, 27

September 2019.
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Adapun data penerima Kartu Kelurga Sejahtera (KKS) di Kecamatan Curio

Kabupaten Enrekang pada tahun 2015-2019, yaitu sebagai berikut:

Table 4.3

Data Penerima Kartu Keluarga Sejahtera Menurut Desa

Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang

Desa/ Kelurahan Dusun Jumlah

TALLUNG URA

Rabu 20

Kampung Baru 32

Kasisi 13

Rampunan 18

Jumlah 83

SANGLEPONGAN

Sanglepongan 17

Malannying 36

Jumlah 53

PAROMBEAN

Liba 14

Sarang 51

Bunga Mendoe 2

Kampung Baru 11

Parombean 9

To’collo 45

Le’tobara 24

Buntu Limbong 7

Jumlah 163
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CURIO

Curio 32

Kondongan 3

Ra’pa 22

Kou 5

Salowo 6

Limbong 13

Buntu Randan 15

Jumlah 96

SUMBANG

Rogo 58

Sumbang 82

Jumlah 140

BUNTU PEMA

Karuru 54

Pelali 128

Jumlah 182

BUNTU BARANA

Buntu Kalosi 32

Rantelimbong 27

Saluala 28

Buntu Ampala 18

Maliba 16

Balabatu 20

Jumlah 141

MANDALAN
Mandalan 99

Jumlah 99
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Sumber: Data dari petugas TKSK Kecamatan Curio

Berdasarkan tabel diatas bahwa data penerima bantuan Kartu Keluarga

Sejahtera (KKS) di Kecamatan Curio yang terdiri dari 9 Desa, sebanyak 1.032 kartu.

Sedangkan penerima terbanyak terdapat di Desa Buntu Pema sebanyak 182 kartu dan

penerima paling terendah terdapat di Desa Sanglepongan sebanyak 53 kartu.

Berikut data penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menurut

Dusun Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang pada tahun 2015-2019.

Table 4.4
Jumlah Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Menurut Dusun

Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang

DUSUN
JUMLAH

PENDUDUK

JUMLAH

PENERIMA

CURIO 324 32

KONDONGAN 411 3

RA’PA 324 22

SALOWO 348 11

LIMBONG 353 13

BUNTU RANDAN 365 15

JUMLAH 2.125 96

Sumber: Data dari petugas TKSK Kecamatan Curio

SALASSA

Baribatu 22

Pamolongan 53

Jumlah 75

TOTAL 1.032
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3. Penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)  ini membutuhkan peran penting

dari Tenaga Kesejahteraan Kecamatan (TKSK). Berdasarkan Peraturan Menteri

Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Tenaga Kesejahteraan

Sosial Kecamatan (TKSK), merupakan seseorang yang diberi tugas, fungsi dan

kewenangan oleh Kementerian Sosial atau dinas/instansi sosial provinsi,

dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk

melaksanakan dan atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai

dengan wilayah penugasan di Kecamatan.10

Adapun yang disampaikan oleh Bapak Jamaluddin selaku TKSK Kecamatan

Curio, beliau mengatakan bahwa:

Mekanisme penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera ini disalurkan memalui kantor
Pos yang dikirim langsung dari pusat kemudian kantor Pos mengantarkan
langsung kepada penerima kartu dengan mendatangi setiap rumah penerima
kartu dengan bekerja sama dengan aparat desa. Terkait soal pencairan dana juga
langsung dikirim ke kartu KKS  masing-masing penerima bantuan yang juga
berfungsi sebagai ATM.11

Menurut hasil penelitian diatas bahwa mekanisme penyaluran KKS langsung

dari pusat ke kantor pos kemudian petugas kantor pos mengantarkan langsung kepada

penerima KKS yang bekerja sama dengan aparat desa dengan mendatangi langsung

setiap rumah penerima kartu tersebut. Terkait dengan pencairan dana juga langsung

terkirimkan ke kartu KKS masing-masing penerima bantuan dimana kartu tersebut

juga berfungsi sebagai ATM.

10Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/Huk/2013
11Jamaluddin, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Curio

Kabupaten Enrekang, Wawancara, 23 September 2019
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Untuk melihat keberhasilan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa

Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, dapat dilihat apakah hasilnya sesuai

dengan perencanaan dan tujuan awalnya. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),

menggunakan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun yang merupakan anggaran yang

ditetapkan untuk membantu Rumah Tangga Miskin dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS). Bagi pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) itu

sendiri merupakan program pemberian bantuan non tunai dalam bentuk simpanan

yang diberikan kepada 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, setiap

keluarga akan mendapatkan Rp 200.000 per bulan dan akan diisi setiap 2 bulan

sekali. Untuk pencairan dana melalui kantor pos terdekat.12

Menurut Kepala Desa Curio yakni Bapak Sainal Budi terkait dengan

pencairan dana Kartu Keluarga Sejahtera, beliau mengatakan bahwa:

Terkait dengan pencairan dana KKS, itukan sudah terverifikasi dengan baik,
dananya juga langsung ke yang bersangkutan, tidak ada lagi dititipkan ke
pemerintah daerah karena dananya langsung dari pusat ke masyarakat. Tapi
berbeda dengan yang terjadi di Desa Curio, dananya dititipkan ke pendamping
karena akses masyarakat ke kantor pos ketika tiba pencairan cukup jauh, jadi
para penerima bantuan memilih untuk menitipkan kepada pendamping.
Kemudian penerima bantuan selanjutnya akan di kumpulkan di kantor Desa.
Terus mereka disuruh antri untuk mendapatkan uang.13

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Jumriati P selaku masyarakat

penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), mengatakan bahwa:

Selama penerimaan bantuan KKS ini,kami tidak perlu repot-repot datang ke
kantor pos untuk pencairan tapi kami cukup datang ke Kantor Desa untuk
mengambil dana yang telah dicairkan oleh pendamping. Kami tidak pergi ke
kantor pos karena tempatnya yang cukup jauh dari tempat tinggal kita, jadi

12https://m.detik.com/news/berita/d-2737380/penerima-kartu-keluarga-sejahtera-
dapat-rp-200-ribubulan-ini-detailnya, akses 5 November 2019.

13Sainal Budi, Kepala Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang,
Wawancara,  30 September 2019
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kami sepakat bersama para penerima bantuan lainnya supaya pendamping saja
yang pergi cairkan dana tersebut.14

Menurut hasil wawancara diatas bahwa penerima KKS tidak mesti ke kantor

pos untuk mengambil bantuan yang didapat mereka cukup datang ke kantor Desa

karena jarak ke kantor pos cukup jauh dari tempat tinggal mereka.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Rabbi yang merupakan

masyarakat penerima Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), mengatakan bahwa:

Kami tidak perlu lagi datang ke kantor pos untuk pencairan dana bantuan KKS,
tapi kami cukup menunggu informasi dari pendamping untuk berkumpul di
Kantor Desa saat tiba waktunya mengambil dana bantuan dengan syarat kita
harus memperlihatkan Kartu Keluarga Sejahtera yang kita pegang.15

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pihak terkait bahwa pendistribusian

dana KKS tidak hanya dilakukan di kantor pos, melainkan di kantor-kantor Desa

karena jaraknya yang bisa terjangkau.

Sejak era kepemimpinan Presiden Jokowi, bantuan sosial mulai disalurkan

secara nontunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).Hal itu merupakan

inovasi sosial 4.0, di mana seluruh bansos dilakukan dengan satu kartu. Dengan kartu

tersebut, ibu-ibu dapat mengambil uang bansos PKH, tarik tunai, menabung, maupun

menebus BPNT menggunakan KKS yang juga berfungsi sebagai ATM.16 Selain

dapat mengambil bansos PKH menggunakan KKS, penerima KKS juga mendapatkan

bantuan yang lain dari pemerintah. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Jamaluddin selaku

TKSK Curio, yang mengatakan bahwa:

14Jumriati P, Selaku Masyarakat Penerima Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),
Wawancara, 27 September 2019.

15Rabbi, Selaku Masyarakat Penerima Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),
Wawancara, 27 September 2019.

16 Kartu Keluarga Sejahtera Merupakan Inovasi Sosial 4.0, Sumber:
www.google.com/amp/s/m..republika.co.id/amp/pnbcp9313, (Di akses 15 Januari 2020).
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Selain menerima bantuan uang, setiap pemegang Kartu Keluarga Sejahtera
(KKS) juga berhak mendapatkan bantuan seperti Sembako Murah yang dulunya
Raskin tapi sekarang sudah berubah nama dan Subsidi Listrik. Tetapi tidak
semua penerima KKS mendapatkan bantuan uang dan subsidi listrik17

Menurut hasil wawancara diatas bahwa setiap pemegang KKS tidak hanya

menerima bantuan uang tetapi mereka juga berhak menerima sembako murah dan

subsidi listrik tapi tidak semua pemegang KKS menerima bantuan uang dan subsidi

listrik.Ada dari mereka yang menerima semuanya, ada yang hanya menerima

sembako murah serta subsidi listrik dan bahkan ada yang hanya menerima sembako

murah saja.

Pendapat yang selaras juga disampaikan oleh ibu Jumriati, selaku masyarakat

penerima bantuan KKS, yang mengatakan bahwa:

Semenjak saya memegang KKS, ada beberapa bantuan tambahan yang kami
dapatkan, misalnya sembako murah yang terdiri dari beras dan telur serta
adanya subsidi lisrik18

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerima bantuan

KKS tidak hanya menerima bantuan dana tetapi juga menerima sembako murah dan

subsidi listrik.

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Di Dalam Penggunaan Kartu Keluarga

Sejahtera Di Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang

Program Kartu Keluarga Sejahtera merupakan salah satu program bantuan

non tunai pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang

diperuntukkan untuk keluarga kurang mampu. Dalam pelaksanaan setiap program

tidak semestidanya berjalan dengan mulus terkadang ada kendala yang dialami,

17Jamaluddin (42 tahun), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, Wawancara, 23 September 2019.

18Jumriati (47 tahun), Masyarakat Penerima Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera
(KKS), Wawancara, 27 September 2019.
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seperti halnya dengan pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Curio

Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala

dalam pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Curio Kecamatan

Curio Kabupaten Enrekang, sebagai berikut:

1. Lokasi tempat tinggal pendamping yang berada di luar wilayah Desa Curio. Hal

tersebut dibenarkan oleh bapak Jamaluddin selaku TKSK Kecamatan Curio,

menurut beliau:

Salah satu penghambat dalam pelaksanaan KKS yaitu karena pendamping yang
tempat tinggalnya berada di luar wilayah Desa Curio sehingga pendampingan
untuk penerima bantuan KKS kurang maksimal dan dana yang diterima tidak
terkontrol dengan baik19.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu

penghambat pelaksanaan KKS di Desa Curio yaitu pendamping KKS yang

berkediaman di luar wilayah Desa Curio sehingga menyulitkan bagi pendamping

untuk melakukan kontrol dan pendampingan yang kurang maksimal terhadap

penerima bantuan KKS, dan sulit dipastikan apakah penerima bantuan KKS

menggunakan dana bantuan tersebut dengan baik atau hanya untuk keperluan lainnya.

2. Sulit melakukan koordinasi di antara peserta KKS yang di koordinir dalam

kelompok. Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Jamaluddin selaku TKSK

Kecamatan Curio, mengatakan bahwa:
Penghambat pelaksanaan KKS yang lain yaitu sulitnya melakukan koordinasi
antara penerima bantuan KKS karena tidak semua penerima memiliki alat
komunikasi, jadi kita memutuskan untuk memilih seorang ketua dalam setiap
kelompok guna untuk mempercepat penyampaian ketika ada informasi20.

19Jamaluddin (42 tahun), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, Wawancara, 23 September 2019.

20Jamaluddin (42 tahun), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, Wawancara, 23 September 2019.
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Dengan demikian hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa

kesulitan pendamping dalam melakukan koordinasi antar penerima bantuan KKS

disebabkan karena tidak semua penerima bantuan KKS memiliki alat komunikasi

bahkan ada dari mereka yang tidak bisa mengoperasikannya, sehingga

pendamping KKS berinisiatif untuk memilih seorang ketua disetiap dusun untuk

mempermudah ketika ada penyampaian dari pendamping. Karena tidak semua

penerima KKS memiliki alat komunikasi sehingga harus didatangi dengan “dor

to dor” ke rumah masing-masing yang dilakukan oleh ketua yang telah ditunjuk.

3. Adanya kecemburuan sosial di masyarakat antara penerima bantuan KKS dengan

masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan KKS. Hal tersebut diungkapkan

oleh ibu Rusmiati selaku penerima bantuan KKS, yang mengatakan bahwa:
“Saat kami pergi terima bantuan suka ada dari tetangga yang cemburu.Katanya

kami orang mampu yang tidak layak untuk dapat bantuan KKS bahkan ada dari
mereka yang mengatakan kalau terlalu banyak bantuan yang kami dapatkan
karena anak-anak kami di sekolah juga mendapatkan bantuan”21.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kecemburuan

sosial yang terjadi antara masyarakat penerima bantuan KKS dengan masyarakat

yang tidak menerima bantuan timbul karena banyak dari mereka yang beranggapan

bahwa mereka yang menerima bantuan KKS hidupnya sudah mampu dan mereka

yang seharusnya menerima bantuan justru tidak dapat.Bahkan ada dari mereka yang

mengatakan kalau mereka yang menerima bantuan KKS terlalu banyak bantuan yang

mereka terima karena anak-anak mereka juga mendapatkan bantuan dari sekolah.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mulai dilaksanakan di seluruh wilayah

Indonesia pada tahun 2014 setelah adanya Instruksi Presiden No 7 Tahun 2014

21Rusmiati (40 tahun), Masyarakat Penerima Bantuan KKS, Wawancara, 30
September 2019.



69

tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia

Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga yang produktif

termasuk di Kabupaten Enrekang dan di terapkan di Desa Curio Kecamatan Curio

pada tahun 2015 sampai sekarang.

Pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Curio tak luput dari

pendampingan seorang pendamping KKS.Kehadiran pendamping sangat dibutuhkan

guna untuk membantu penerima bantuan KKS dalam memperoleh hak yang

selayaknya.Kartu Keluarga Sejahtera telah berjalan sejak tahun 2015 dan belum

sepenunya berjalan sesuai yang diharapkan. Hal tersebut diperjelas oleh bapak

Jamaluddin selaku TKSK Kecamatan Curio, yang mengatakan bahwa:

Program tersebut sepenuhnya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan
karena masih banyak rumah tangga yang sangat miskin tidak tersentuh oleh
bantuan ini termasuk lansia dan beberapa janda yang hidup sebatang kara yang
seharusnya berhak mendapatkan bantuan tersebut22

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Kartu Keluarga

Sejahtera (KKS) di Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang belum

terlaksana secara efektif disebabkan karena masih ada yang belum tepat sasaran.Salah

satu upaya yang harus dilakukan agar pelaksanaan KKS berjalan sesuai yang

diharapkan perlu adanya koordinasi yang terjalin dengan baik antara semua elemen

yang terlibat sehingga pelaksanaan KKS dapat terlaksana sesuai dengan tujuan awal.

Program KKS ini telah berjalan semestinya, namun demikian tidak terlepas

dari hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Adapun permasalahan yang

peneliti amati dilapangan berkenan dengan program KKS ini, yakni:

1. Ketidaksesuaian data peneriima KKS sehingga tidak tepat sasaran.

22Jamaluddin (42 tahun), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) Kecamatan
Curio Kabupaten Enrekang, Wawancara, 23 September 2019.
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2. Kurangnya edukasi dan informasi mengenai program ini sehingga tujuan

dari program ini tidak tersampaikan dengan maksimal.

3. Kurangnya komunikasi antar elemen-elemen yang terlibat sehingga

program KKS dapat berjalan sebagaimana mestinya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menyajikan hasil penelitian

dan pembahasan mengenai Efektivitas Kartu Keluarga Sejahtera  dalam

Penanggulangan Kemiskinan di Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang,

maka pada bab ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Penanggulangan Kemiskinan

di Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, dalam mengurangi angka

kemiskinan pemerintah membuat kebijakan yang bersentuhan langsung dengan

masyarakat yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014

tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia

Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif. KKS

merupakan kartu yang diterbitkan sebagai penanda keluarga kurang mampu,

dengan pemberian bantuan non tunai dalam bentuk simpanan yang diberikan

kepada keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Setiap keluarga berhak

menerima dana sejumlah Rp 200.000 per kepala keluarga/bulan yang akan diisi

setiap 2 bulan sekali. Efektivitas KKS dapat dilihat dari proses sosialisasi, sasaran

Kartu Keluarga Sejahtera hingga penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala didalam penggunaan Kartu Keluarga

Sejahtera di Desa Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Pertama, lokasi

tempat tinggal pendamping yang berada diluar Desa Curio. Hal tersebut

menyulitkan untuk melakukan kontrol dan pendampingan yang kurang maksimal
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sehingga sulit dipastikan penggunaan bantuan KKS sudah digunakan dengan baik

atau hanya untuk keperluan lainnya. Kedua, sulit melakukan koordinasi diantar

peserta KKS. Hal tersebt disebabkan karena tidak semua penerima bantuan

memiliki alat komunikasi sehingga harus didatangi ke rumahnya satu-persatu.

Ketiga, adanya kecemburuan sosial di masyarakat antara penerima bantuan KKS

dengan masyarakat yang tidak menerima bantuan.Banyak masyarakat yang

beranggapan bahwa pemerintah tidak adil karena ada beberapa peserta yang

dianggap tidak layak menerima karena dianggap tidak miskin.

B. Implikasi

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan, maka uraian tersebut akan

dikemukakan implikasi sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini

sebagai berikut:

1. Pemerintah yang terlibat dalam program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) harus

lebih teliti dalam menentukan data-data masyarakat yang benar-benar layak

menerima bantuan KKS dengan melakukan pendataan ulang pada masyarakat

miskin agar dalam pelaksanaan KKS khususnya di Desa Curio dapat tepat sasara

dan terlaksana dengan efektif.

2. Perlu adanya koordinasi yang terjalin dengan baik antara semua elemen yang

terlibat sehingga pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) khsusnya di Desa

Curio Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dapat terlaksana sesuai dengan

tujuan awal yaitu mengurangi angka kemiskinan dan manciptakan keluarga yang

produktif.
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Daftar pertanyaan untuk informan (Pelaksana Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan 

Aparat Kecamatan dan Desa Curio) 

1. Bagaimana gambaran umum pelaksanaan KKS di DesaCurio ? 

2. Sejak kapan bantuan KKS ini diberikan kepada masyarakat ? 

3. Berupa apakah bantuan yang diberikan kepada masyarakat dan bagaimana 

mekanisme penyaluran dana bantuan KKS di Desa Curio ? 

4. Apa saja syarat-syarat untuk penerima bantuan KKS ? 

5. Berapa lama jangka waktu untuk pencairan bantuan KKS ? 

6. Apakah masyarakat penerima bantuan KKS benar-benar telah 

menggunakannya sebagaimana mestinya ? 

7. Kendala apa saja yang dihadapi dalam memberikan bantuan KKS ini ? 

8. Apakah ada perubahan bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan KKS ? 

9. Berapa jumlah penerima bantuan KKS yang ada di Desa Curio ? 

10. Siapakah sasaran dari pelaksanaan KKS di Desa Curio ? 

11. Apakah KKS yang telah dilaksanakan di Desa Curio sudah efektif atau belum? 

12. Apakah Bapak/Ibu sebagai pendamping sudah memahami dengan jelas 

mengenai KKS ? 

13. Dalam pelaksanaan KKS di Desa Curio, adakah Standard Operting Prosedures 

(SOP) ? 

B. Daftar Pertanyaan Untuk Informan (Penerima Bantuan KKS) 

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima bantuan ini dari pemerintah ? 

2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang bantuan ini ? 
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3. Menurut Bapak/Ibu, apakah bantuan ini betul-betul membantu perekonomian 

bapak/ibu atau tidak ? 

4. Apakah bantuan ini, bapak/ibu gunakan untuk apa saja ? 

5. Apakah terdapat perubahan setelah bapak/ibu menerima bantuan tersebut ? 

6. Apakah bapak/Ibu sudah memahami dengan jelas prosedur dalam 

mendapatkan bantuan itu ? 

7. Apakah bapak/Ibu sebagai penerima manfaat sudah memperoleh bantuan 

seperti yang sudah didesain dalam program KKS ? 

8. Apakah hasil yang telah dicapai program ini, sudah dapat menjawab 

permasalahan kemiskinan yang ada di Desa Curio ? 

9. Apakah manfaat yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga sangat 

miskin melalui program ini sudah terdistribusi secara merata keseluruh 

lapisan masyarakat ? 

10. Apakah program yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah sesuai dengan 

kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya ? 

11. Apakah program ini telah memberikan keuntungan kepada penerima KKS? 
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