
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di Asia, jika dilihat dan 

diamati negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sejatinya mempunyai aset kekayaan 

yang sangat melimpah, hal tersebut sangat disayangkan karena kurang kreatifnya sumber daya 

manusia dalam mengelola sumber daya alam  yang ada di negara ini. Kenyataan tersebut bisa 

dilihat dengan adanya beribu-ribu pulau dan suku, kaya akan bahasa serta hutan yang sangat 

luas. Sebetulnya, hal yang menjadi permasalahan di negeri ini diantaranya adalah kemiskinan. 

Berawal dari kemiskinan inilah yang menjadikan warga negara Indonesia lebih sering 

bergantung terhadap negara lain. 

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara 

dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan 

tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan dianggap sebagai 

masalah sosial apabila perbedaan kedudukan ekonomis para warga masyarakat ditentukan secara 

tegas. Berawal dari kemiskinan inilah bisa mengakibatkan berkurangnya kemampuan masyarakat 

untuk memenuhi standar pendidikan dan kesehatan yang ada di masyarakat. Sampai sejauh ini, 

kemiskinan bukan istilah baru yang aneh. Kemiskinan juga bukan lagi sesuatu yang abstrak 

sifatnya, melainkan sudah berwujud yang bisa diterjemahkan kedalam berbagai pengertian 

umum dimasyarakat. Masyarakat tidak pernah menyangkal, justru semakin disepakati bahwa 

kemiskian itu ada.
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 Jika diketahui, sebetulnya dampak dari kemiskinan itu sangatlah banyak, 
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diantaranya adalah timbulnya kriminalitas, dan jika seseorang tidak mampu menerima kenyataan 

dalam hidup ini, ketidakmampuan dalam perekonomian akan menyebabkan mereka bertindak 

tanpa memikirkan akibat, seperti bunuh diri dan lain-lain. 

Berbicara mengenai kemiskinan yang ada di Indonesia ini, maka tidak terlepas dengan 

beberapa program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, salah satu diantaranya adalah 

Program Keluarga Harapan (PKH).  Karena masih banyaknya tantangan ekonomi yang 

berdampak pada pendidikan dan kesehatan masyarakat serta kurangnya penanganan terhadap 

kesejahteraan penyandang disabilitas dan lanjut usia, maka dengan adanya program ini 

diharapkan pemerintah bisa mengentas kemiskinan. Sejatinya, masalah kemiskinan itu pasti bisa 

teratasi, asal ada kemauan yang kuat dan kerjasama antara masyarakat serta pemerintah harus 

selalu dikembangkan untuk bisa mengentas kemiskinan di Negara Indonesia.  

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat 

kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Program ini dari 

pemerintah Indonesia sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Program ini telah 

dijalankan sejak tahun 2007 sebagai salah satu tahapan menuju sistem perlindungan sosial. 

Sasaran dalam peserta PKH adalah keluarga miskin (KM) dan  yang memiliki komponen 

kesehatan (ibu hamil, nifas, balita, anak prasekolah) dan komponen pendidikan (SD sederajat, 

SMP sederajat, dan SMA sederajat) atau anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan 

pendidikan wajib 12 tahun, penyandang disabilitas berat dan lanjut usia diatas 70 tahun. 

Program keluarga harapan dilaksanakan secara berkelanjutan yang dimulai dari tahun 2007 

ditujuh provinsi. Sampai dengan tahun 2015, PKH sudah dilaksanakan di 34 provinsi dan 

mencakup 472 Kabupaten/Kota dan 6.080 Kecamatan. Target peserta PKH pada tahun 2016 



 

mencapai 6 juta keluarga miskin di 514 Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk tujuan PKH dalam 

jangka pendek diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak 

konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang 

lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal 

manusia). Artinya, PKH diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi. 

Pemberian bantuan tunai saja sebetulnya tidak cukup jika yang diharapkan adalah tumbuhnya 

kesadaran. Pengetahuan kondisi kesehatan yang baik, pendidikan yang memadai, akan dapat 

meningkatkan kondisi kesejahteraan hidup mereka dimasa depan.
2
 

Diantara Desa yang menjalankan program ini adalah Desa Kaligede, Desa ini termasuk 

salah satu desa yang notabenya masyarakatnya  bermata  pencaharian sebagai petani. Dengan 

penghasilan yang sangat tidak menentu serta pertumbuhan masyarakat yang semakin banyak 

mengakibatkan ketimpangan sosial dalam arti perekonomian, pendidikan serta kesehatan yang 

kurang memadai. Hal inilah yang sekarang masih menjadi masalah yang harus dituntaskan oleh 

pemerintah, dengan adanya program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, 

diantaranya adalah Program Keluarga Harapan, yang mana tujuanya diharapkan dapat mengentas 

kemiskinan-kemiskinan yang ada di desa tersebut.  

Salah satu perbedaan program PKH yang ada di Desa Kaligede adalah adanya seorang 

pendamping PKH yang kreatif. Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut 

dan dikontrakkerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana 

pendampingan ditingkat Kecamatan. Dimana pada Desa Kaligede ini pendamping PKH memiliki 

sebuah pendekatan   yang sangat menarik dalam mengalokasikan dan menghimbau masyarakat 
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peserta bantuan langsung tunai tersebut. Dimana, pada kenyataannya tidak semua pendamping 

PKH bisa atau mempuanyai ide yang bisa membangitkan semangat masyarakat. Diantara metode 

yang pendamping PKH jalankan ialah dengan menggunakan asupan nilai spiritual, yaitu 

melaksanakan kegiatan Tahlilan, Istighosah, tanya jawab seputar kegiatan sehari-hari serta 

motivasi-motivasi bahwa seorang yang menerima bantuan PKH itu tidak mempunyai mental 

pengemis, timbul rasa ingin berubah jadi lebih baik kehidupanya dan rohaninya serta mempunyai 

keyakian bahwa Kulluha Minnallah. 

 Dari masalah inilah yang menurut peneliti sangat menarik dan sangat perlu diteliti, 

karena kreatifitasnya seorang pendamping PKH dalam mengisi waktu luang bersama peserta 

PKH untuk bisa mengubah pola pikir demi mencapi kesejahteraan dan memutus rantai 

kemiskinan. Sejahtera merupakan sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh semua orang. Dengan 

adanya pendekatan atau metode spiritual dari pendamping PKH ini, diharapkan adanya sebuah 

perubahan yang nyata dalam perkembangan masyarakat desa tersebut, dalam arti pola pikir, 

semangat hidup, rasa ingin berubah, pendidikan serta kesehatan yang sangat penting bagi mereka 

semua. Karena, kemiskinan adalah sebuah masalah yang harus diselesaikan. Diantara cara yang 

tepat yaitu dengan memasukan nilai-nilai spiritual serta bantuan terhadap mereka, jika hanya 

bantuan berupa jasmaniah yang hanya mereka terima, maka keadaan tersebut tidak menjamin 

perubahan pada pola pikir mereka. Antara jasmani dan rohani itu perlu adanya keseimbangan, 

apalagi melihat kondisi negara Indonesia yang sekarang ini sangat memprihatinkan.  

Berdasar uraian di atas dapat dikaitkan dengan teori fungsionalisme struktural Talcot 

Parsons, dimana terdapat empat poin utama yang lebih sering disebut dengan AGIL (tindakan). 

A (Adaptation), G (Goal Attainment), I (Integration) dan L (Latensi). Teori ini digunakan 

sebagai alat untuk menganalisa tipe-tipe yang berbeda dalam orientasi individual terhadap yang 



 

lain yang terlibat dalam suatu hubungan.
3
 Dimana, semua program yang telah dikeluarkan oleh 

pemerintah pasti mempunyai suatu tujuan, yang akhirnya menuju kepada kesejahteraan sosial, 

sebagai salah satu cita-cita dari semua Negara. Masalah seperti ini sering ditemukan, dengan 

tidak dilandasinya iman seseorang sebagai pihak utama dalam sebuah program, terkadang bisa 

melakukan suatu tindakan yang sangat merugikan masyarakat, akhirnya masyarakat menjadi 

sasaran akibat tindakan para aparat pemerintahan yang tidak bertangguang jawab. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasar latar belakang masalah yang ada di atas, maka identifikasi masalahnya sebagai 

berikut : 

Adanya tanggapan yang baik dari masyarakat terhadap program keluarga harapan dengan 

sebuah pendekatan yang telah dijalankan oleh pendamping program tersebut, yaitu dengan 

adanya metode pendekatan spiritual dengan kegiatan-kegiatan yang sangat positif seperti halnya, 

kegiatan tahlilan, istighosah, pemberian motivasi-motivasi serta tanya jawab seputar kehidupan 

sehari-hari masyarakat penerima bantuan program tersebut, supaya seorang pendamping itu 

mengetahui perkembangan yang terjadi lebih khusus perkembangan yang memfokuskan pada 

kesehatan, pendidikan serta penyandang disabilitas/ lanjut usia diatas 70 tahun. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasar pada uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya sebagai 

berikut : 
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1. Bagaimana mekanisme program keluarga harapan (PKH) di masyarakat Desa 

Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban? 

2. Bagaimana cara mensosialisasikan nilai spiritual dalam pelaksanaan program keluarga 

harapan (PKH) di masyarakat Desa Kaligede Kecamatan Seori Kabupaten Tuban? 

3. Bagaimana hasil yang dicapai program keluarga harapan (PKH) tentang nilai 

spiritualitas di masyarakat Desa Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban? 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasar pada rumusan masalah di atas, maka tujuan masalahnya sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui mekanisme program keluarga harapan (PKH) di masyarakat Desa 

Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. 

2. Untuk mengetahui cara mensosialisasikan nilai spiritual dalam pelaksanaan program 

keluarga harapan (PKH) di masyarakat Desa Kaligede Kecamatan Seori Kabupaten 

Tuban. 

3. Untuk mengetahui hasil yang dicapai program keluarga harapan (PKH) tentang nilai 

spiritualitas di masyarakat Desa Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.  

1.5 Kegunaan Penelitian 

Ada beberapa hal yang dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun 

praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya : 

1. Kegunaan Akademis (Teoritis) 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta 

dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, terutama berkaitan 

dengan kajian Nilai Spiritual dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di 



 

masyarakat sebagai bagian dari teori AGIL dan  wawasan, informasi serta pengetahuan 

tentang program tersebut di Desa Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi pengambilan kebijakan seperti tokoh 

masyarakat, serta pihak pemerintahan desa dalam upaya mengentas kemiskinan demi 

mensejahterakan masyarakat tersebut. 

 

 

 

 

1.6  Kerangka Pemikiran 

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat 

kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Salah satu pendekatan 

yang digunakan oleh pendamping program ini adalah nilai spiritual. Sedangkan dalam kaitanya, 

antara nilai spiritual dengan program ini adalah, adanya beberapa hal yang dijadikan sebagai 

acuan dalam pengembangan program tersebut. Isi dari spiritual tersebut yaitu dengan 

diadakanya tahlilan, istighosah serta pemberian motivasi-motivasi terhadap penerima bantuan 

tersebut.  

Ketika membicarakan tetang program dari pemerintah dan masyarakat, maka tidak 

terlepas apa yang disebut dengan pembangunan. Pembangunan dan agama adalah satu nafas. 

Pebangunan akan membawa masyarakat kepada kemajuan dan agama akan mengantarkan 

masyarakat kepada kebahagiaan. Dan kemajuan yang penuh kebahagiaan bagi masyarakat 



 

semua itu adalah tujuan pembangunan masyarakat Indonesia. Agama tanpa pembangunan tidak 

akan maju, sedangkan pembangunan tanpa agama akan salah arah. Apabila itu tujuan setiap 

agama adalah untuk memperbaiki mutu kehidupan manusia,  lahir maupun rohaninya, maka 

teranglah bahwa mutu kehidupan itu tidak akan terwujud dalam masyarakat yang serba 

terbelakang dan penuh kemiskinan. Karena itu dari agamalah sesungguhnya sumber dorongan 

yang tidak habis-habisnya agar masyarakat membangun dirinya. 

Semua agama jelas mengandung suruhan untuk membangun masyarakat agar tercapai 

kebahagiaan hidup. Dan apabila umat beragama menginginkan kebahagiaan hidup di dunia 

yang nanti, maka jalan untuk itu adalah juga kebahagiaan hidup di dunia yang sekarang. 

Kebahagiaan hidup di dunia yang sekarang hanya mungkin tercapai melalui pembangunan. 

Tetapi melaksanakan pembangunan begitu saja tanpa arah yang jelas juga belum cukup. Tidak 

jarang terjadi hasil pembangunan hanya dinikmati oleh sekelompok orang diatas penderitaan 

jutaan orang lain, yang hanya berarti makin lebarnya jurang pemisah antara kelompok kecil, 

orang kaya yang makin kaya dengan kelompok besar orang miskin yang bertambah miskin. 

Keadaan demikian juga jelas bukan arah yang ditunjukkan oleh agama dalam membangun 

masyarakat. 

Adanya jurang pemisah antara yang kaya dengan si miskin bukan saja sesuai dengan 

sila Keadilan Sosial, akan tetapi juga akan menghilangkan solidaritas sosial. Padahal solidaritas 

itu merupakan kekuatan utama yang harus kita pelihara dalam menempuh suka duka perjalanan 

pembangunan yang masih akan sangat panjang. Pembangunan memerlukan kekuatan 

pendorong yang tidak boleh kendor. Kekuatan yang terbesar terletak pada niat masyarakat 

sendiri untuk merubah nasib, dan ditambah dengan kesadaran bahwa nasib itu hanya dapat 

diperbaiki melalui pembangunan. Dalam memperkuat niat merubah nasib melalui 



 

pembangunan itu pula maka kesadaran keagamaan akan sangat besar pengaruhnya. Akan tetapi 

bukan hanya sampai disini letak kekuatan agama dalam pembangunan. Pembangunan 

selamanya mengakibatkan perubahan-perubahan nilai-nilai moral dan kesusilaan, membawa 

perubahan-perubahan  dalam tata hubungan antara manusia, yang apabila kita tidak berhati-hati 

dapat memerosotkan martabat manusia. Ini tidak berarti lalu masyarakat takut melaksanakan 

pembangunan. Sebaliknya, masyarakat harus melaksanakan pembangunan itu dengan tetap 

menjaga agar arah tujuanya semula tidak menyimpang, ialah memperbaiki mutu kehidupan dan 

meninggikan martabat manusia tanpa kecuali. Dalam hal ini maka ajaran-ajaran moral dan 

kesusilaan yang ditunjukkan oleh agama akan merupakan benteng kokoh yang akan 

menghindarkan masyarakat dari akibat-akibat samping yang buruk dalam melaksanakan 

pembangunan itu. Dalam memberikan dorongan dan arah yang tepat terhadap jalanya 

pembangunan itulah terpikul kewajiban bersama dari semua ummat beragama di Indonesia. 

Seperti halnya tahlilan, istighosah dan motivasi adalah sebuah kegiatan yang bisa 

merubah pola pikir masyarakat. Melalui pola pikir serta kemauan yang nyata yang akan 

menjadikan masyarakat bisa lebih baik dari yang sebelumnya. 

Masalah di atas sangat erat kaitanya dengan teori struktur Fungsional, salah satu teori 

yang digagas oleh Talcot Parsont yang terkenal dengan skema AGIL. A (Adaptation), artinya 

bahwa sebuah sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan 

lingkungan itu dengan kebutuhan. G (Goal Attainment), artinya bahwa sebuah sistem harus 

mampu mencapai tujuan. I (Integration), satu kesatuan  atau keterkaitan antara satu dengan 

lainya harus bekerjasama. L (Latensy), keseimbangan bagaimana sebuah sistem itu tetap 

berkembang dan bisa menjadi agen perubahan. 



 

Maksud dari pembahasan di atas adalah, suatu program itu tidak akan bisa berjalan 

jika antara individu dengan individu lainya tidak saling solid  dalam bekerja, tidak mampu 

beradaptasi dengan masyarakat dalam mengemban tugas, serta jika didalam program tersebut 

terdapat tujuan yang berbeda , maka sudah jelas program tersebut tidak akan tercapai tujuanya. 

Bukan hanya tujuan saja yang harus diperhatikan, melainkan keseibangan serta hubungan 

antara masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk bisa mencapai tujuan, dimana 

tujuan tersebut mampu dipertahankan untuk dikembangkan dan tetap menjadi alat perubahan 

masyarakat Indonesia kedepanya. 

Hal yang sangat menarik dari program ini adalah kegiatan –kegiatan spiritual yang 

telah dijadikan metode oleh pendamping program keluarga harapan. Dengan adanya metode 

spiritual inilah yang mampu membantu mengentas masalah-masalah yang sekarang sangat 

rawan dan sangat sering terjadi di masyarakat, yaitu kemiskinan, rendahnya pendidikan serta 

banyaknya penyandang disabilitas rendah maupun sedang. Pendamping program keluarga 

harapan mensosialisasikan metode tersebut dengan mngadakan kegiatan-kegiatan spiritual yang 

sering dijalankan antara satu minggu bisa tiga kali yaitu kegiatan tahlilan yang diselingi 

motivasi-motivasi serta kegiatan istighosah yang biasanya dilaksanakan satu tahun sekali di 

bulan syawal.  

Hasil yang dicapai dari metode yang telah berjalan ini juga sangat baik, dari apa yang 

telah berjalan, Alhamdulillah sudah ada dua orang yang awalnya terdaftar sebagai peserta 

program keluarga harapan telah mengundurkan diri, mereka sadar bahwa bantuan yang telah 

diberikan tersebut lebih pantas diberikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan . Intinya 

teori Struktur Fungsional sangat berpengaruh bagaimana mengkonsep suatu sistem dalam 



 

mencapai tujuann dalam program keluarga harapan khususnya dan kaitanya dengan nilai 

spiritual yang telah dijadikan metode oleh pendamping program keluarga harapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PKH 

Bantuan 

Lagsung Tunai 

Pendekatan 

Spiritualitas 

Motivasi-Motivasi 

Tahlilan Istighosah 



 

 

 

 

 

Gambar 1.1 
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