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Program Keluarga Harapan dari Perspektif Keadilan Amartya Sen

“Keluarga Harapan” Program from Justice Perspective of Amartya Sen

Bayu Priambodo1

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk melihat aspek keadilan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten
Ponorogo sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat miskin dari perspektif Amartya Sen. Keadilan
menurut Amartya Sen bukan berhenti pada pembentukan institusi yang adil namun keadilan harus
direalisasikan kepada masyarakat. Ponorogo Sebagai salah satu Kabupaten yang menjadi pilots project PKH
yang ada di Indonesia ternyata masih banyak masalah di bidang pendidikan. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif deskriptif dan dianalisa menggunakan teori keadilan Amartya Sen. Hasil penelitian
menunjukan bahwa pelaksanaan PKH di Kabupaten Ponorogo merupakan realisasi keadilan bagi masyarakat
miskin. Terlihat dalam pelaksanaan PKH terdapat empat material keadilan Amartya Sen untuk mewujudkan
keadilan. Terdapat kebebasan dari para pendamping dalam memberikan keleluasaan kepada penerima PKH
untuk menggunakan dana bantuan untuk keperluan apapun. Terdapat kapabilitas dari penerima bantuan untuk
membuat anaknya mengenyam pendidikan setinggi mungkin dan juga pemberian fasilitas gratis dari balai
latihan kerja (BLK) bagi keluarga penerima PKH. Kebahagiaan dari penerima bantuan program keluarga
harapan terlihat ketika tidak ada yang menolak menerima bantuan. Kesetaraan terlihat dari tidak ada yang
menerima bantuan dengan besaran sama namun dilihat dari komponen yang dimiliki.

Kata kunci: keadilan; kebebasan; kapabilitas; program keluarga harapan

Abstract

This study aims to look at aspects of justice in the implementation of the “Keluarga Harapan” Program in
Ponorogo District as an effort to empower the poor from the perspective of Amartya Sen. Justice according to
Amartya Sen does not stop at the establishment of a just institution but justice must be realized to the
community. Ponorogo as one of the districts in the PKH pilots project in Indonesia, there are still many
problems in the field of education. This study uses descriptive qualitative methods and analyzed using the
theory of justice Amartya Sen. The results showed that the implementation of PKH in Ponorogo Regency was
a realization of justice for the poor. Seen in the PKH implementation, there are four Amartya Sen justice
materials to realize justice. There is freedom from the facilitators in giving freedom to PKH recipients to use
aid funds for any purpose. There is capability from beneficiaries to make their children get the highest
education possible and to provide free facilities from work training centers (BLK) for PKH recipient families.
Happiness from beneficiaries of the family program hope is seen when no one refuses to accept assistance.
Equality is seen from no one receiving assistance with the same amount but seen from the components that are
owned.

Keywords: justice; freedom; capability; keluarga harapan program

Pendahuluan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pengetasan kemiskinan dimana

menurut Amartya Sen keadilan bagi masyarakat miskin harus direalisasikan. PKH dalam

konteksnya adalah bantuan bagi masyarakat miskin sehingga untuk menjelaskannya maka
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menggunakan perspketif egalitarianism. Keadilan dalam perspektif egalitarianism dalam

melihat realitas kesenjangan ekonomi yang ada di masyarakat harus dikurangi. Adanya

tujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi tersebut selaras dengan tujuan dari PKH

untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi dengan menggunakan fasilitas pendidikan

dan fasilitas kesehatan. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu pilot project dari PKH

dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat miskin. PKH di Kabupaten Ponorogo

sudah ada sejak tahun 2007 dimana untuk pertama kalinya PKH diluncurkan oleh

pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial. Program perlindungan sosial yang juga

dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) telah

terbukti cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan di Negara-negara dunia ketiga yang

masalah kemiskinanya cukup kronis.

PKH berbeda dengan BLT, karena dalam PKH persyaratannya lebih ketat dan lebih

kepada pemberdayaan sumber daya manusia terutama anak-anak. Belum tentu dulu peserta

yang menerima BLT akan otomatis menerima PKH. Syarat peserta BLT adalah masyarakat

miskin sedangkan dalam PKH adalah masyarakat miskin yang mempunyai komponen dan

yang menentukan adalah pemerintah pusat. Pemeritah pusat menentukan calon penerima PKH

lalu diverifikasi oleh petugas PKH yang ada di kabupaten/kota. Ketika melakukan verifikasi

tersebut calon penerima ditentukan apakah masih eligible atau non eligible. Jika non eligible

maka akan dihapus dan jika eligible maka data penerima tersebut akan dikirim lagi ke pusat

untuk ditetapan sebagai peserta PKH.

Awal peluncuran PKH di tahun 2007 Kabupaten Ponorogo mendapatkan jatah

sebanyak 4.251 peserta penerima PKH. Setelah sepuluh tahun kemudian tepatnya pada tahun

2017 jumlah penerima PKH berjumlah 27.000 peserta. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah

penerima PKH meningkat hampir dua kali lipat yaitu di tahun 2017 sebanyak 27.000 di tahun

2018 menjadi 45.710 peserta. Peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 ini terjadi karena

kemampuan pemerintah pusat dalam menangani penduduk miskin juga meningkat. Jumlah

angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 mancapai 11,39 %. Angka

kemiskinan di Kabupaten Ponorogo tahun 2017 yang mencapai 11,39% tersebut masih cukup

tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kemiskinan nasional tahun 2017 yaitu 10,12 %.

Adanya penambahan peserta PKH tersebut Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo menargetkan



Jurnal Politik Indonesia Vol.5, No.01, tahun 2019, hal.1-14

3

pada tahun 2019 kemiskinan dapat berkurang dari 11,39% menjadi 10,89%

(https://ponorogo.go.id, diakses pada 10 Agustus 2018).

Kemiskinan memang merupakan persoalan yang sulit untuk diatasi karena tidak saja

melibatkan factor ekonomi tetapi juga social, budaya dan politik. Karena itu pasti akan

bingung jika kemiskinan diobyektifkan dengan masalah angka- angka (Heru Nugroho, 2001).

Ada dua kategori tingkat kemiskinan, yaitu kemiskinan absolute dan kemiskinan relative.

Kemiskinan absolute adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

Kemiskinan relative adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi

pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relative karena lebih

berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan social. Peserta PKH dalam hal ini masuk

dalam kategori kemiskinan relative karena dihitung berdasarkan distribusi pendapatan antar

lapisan sosial dan peserta PKH masih memiliki tujuan untuk bisa sejahtera terutama untuk

generasi selanjutnya. Peserta PKH didorong untuk menggunakan fasilitas kesehatan dan

fasilitas pendidikan supaya generasi selanjutnya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Adanya pendidikan yang tinggi maka bisa merubah kehidupan di masa depan.

Bidang pendidikan yang ada di Kabupaten Ponorogo selama ini juga tidak lepas dari

berbagai masalah yang ada. Saat ini Kabupaten Ponorogo belum terbebas dari masalah buta

huruf. Pada tahun 2017 terdapat 10,93% penduduk Kabupaten Ponorogo yang masih buta

huruf. Dimana dalam hal ini yang terbanyak adalah penduduk dengan usia 55 tahun ke atas.

Selain masalah buta huruf yang menjadi masalah lainnya adalah rendahnya tingkat pendidikan

di Kabupaten Ponorogo. Secara umum tingkat pendidikan di Kabupaten Ponorogo tidak

begitu tinggi terutama di daerah pinggiran (www.madiun.solopos.com, diakses pada 10

Agustus 2018). Jarak yang cukup jauh tersebut menyebabkan tingkat pendidikan di

Kabupaten Ponorogo rendah. Tahun 2018 persentase penduduk usia 7-24 tahun yang masih

menempuh pendidikan SD sebanyak 33,96 persen, SMP sebanyak 18,11 persen, SMA

sebanyak 20,12 persen. Angka anak usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah mencapai 27,81

persen. Ini menunjukkan bahwa masih banyak anak usia 7-24 tahun yang belum mendapatkan

kesempatan untuk mengenyam pendidikan dasar.

https://ponorogo.go.id/
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Selama ini penerima bantuan sosial adalah masyarakat miskin rata-rata pendidikan

mereka sangat rendah. Secara konteks, masyarakat miskin dengan pendidikan yang rendah

akan sangat senang sekali mendapatkan bantuan namun ketika mendapatkan bantuan mereka

sangat tidak pandai untuk memanfaatkan bantuan tersebut. Mereka tidak bisa memanfaatkan

akses yang telah diberikan oleh pemerintah untuk merubah kehidupan mereka. Sehingga

masyarakat miskin sering kali digunakan untuk kepentingan politik. Kemiskinan merupakan

isu yang sangat seksi pada waktu menjelang pilkada untuk mendapatkan dukungan politik

sehingga bantuan sosial sering digunakan untuk kepentingan-kepetingan penguasa untuk

mendapatkan suara.

Sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia,

keberadaan PKH telah menarik perhatian banyak pihak untuk mempelajarinya. Hal ini

terlihat dari beberapa studi yang menjadikan PKH sebagai fokus pembahasanya. Penelitian

Munari Kustanto (2017) melihat bagaimana makna pendidikan bagi penerima PKH.

Penelitian ini menunjukkan ketiga unsur sosial yaitu kepercayaan, jaringan sosial, dan norma

dimiliki oleh penerima PKH di bidang pendidikan. Adanya unsur sosial tersebut membuat

makna pendidikan dianggap sebagai pemutus rantai kemiskinan, modal untuk mencari

pekerjaan, dan juga dianggap sebagai warisan. Penelitian Dedy Utomo (2013) melihat

bagaimana kualitas rumah tangga miskin ditingkatkan oleh PKH. Penelitian ini menunjukan

bahwa kebutuhan dasar tentang pendidikan dan kesehatan dapat dipenuhi oleh bantuan PKH.

Penelitian Purwanto, Sumartono, Makmur, (2013) melihat bagaimana implementasi dalam

melakukan validasi pada penerima PKH. Penelitian menunjukan implementasi PKH di

Kecamatan Mojosari ini sudah berjalan dengan cukup baik. Terlihat dari tahapan pelaksaan

validasi yang sudah cukup baik. Penerima PKH juga menggunakan dana bantuan sesuai

dengan komponen yang dimiliki.

Penelitian di atas berfokus pada PKH sebagai program untuk mengatasi permasalahan

kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat miskin menjadi meningkat. Namun penelitian

terdahulu memiliki kelemahan dimana tidak ada penelitian yang menfokuskan pada akses

keadilan bagi penerima PKH khususnya di bidang pendidikan. Penelitian ini berusaha

mengisi ruang yang masih kosong dengan memberikan pengetahuan tentang akses keadilan

bagi penerima PKH. Mengingat PKH adalah program bantuan bersyarat dimana penerima

program akan dipantau dan diawasi secara terus-menerus. Penerima PKH bisa saja
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bantuannya dicabut ketika sudah tidak lagi memenuhi syarat atau tidak menjalankan syarat

tersebut dengan baik. Hal ini menarik untuk diteliti karena apakah dengan menerima bantuan

PKH menjadi terbantu atau malah terbebani dengan syarat-syarat tersebut.

Studi ini menggunakan teori keadilan Amartya Sen, Teori ini dipilih karena konsep

keadilan Amartya Sen tidak berhenti pada pembentukan institusi yang adil namun

bagaimana institusi tersebut merelisasikan keadilan bagi masyarakat. PKH merupakan

praktik realisasi keadilan untuk masyarakat. Akses keadilan tidak hanya berhenti pada

institusi namun dalam pelaksanaan PKH adalah bagaimana keadilan masyarakat bisa

terwujud. Pelaksanaan PKH tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan financial saja

namun masyarakat dibimbing supaya tujuan dari PKH bisa terwujud. Masyarakat didorong

untuk menggunakan fasilitas kesehatan dan fasilitas pandidikan. Namun yang menjadi

masalah bagaimana merealisasikan keadilan tersebut pada masyarakat. Disini Amartya Sen

mempunyai argument bahwa untuk meciptakan keadilan di masyarakat maka harus ada

yang namanya kebebasan. Amartya Sen mencontohkan apa yang terjadi di Negara-negara

dunia ketiga ketika ada sebuah Negara memiliki institusi namun tidak memberikan

kebebasan maka tidak ada keadilan di Negara tersebut.

Menurut Amartya Sen untuk mewujudkan keadilan memerlukan pendekatan yang

lebih membumi sehingga bisa direalisasikan. Pendekatan Amartya Sen adalah pendekatan

perbandingan yang berfokus pada realisasi keadilan di masyarakat. Pendekatan ini befokus

pada tindakan aktual dan interaksi sosial yang ada di masyarakat (Maffettone, 2011). Melalui

pendekatan realisasi ini, untuk mewujudkan keadilan bukan hanya berfokus pada

pembentukan isntitusi yang adil secara ideal. Keadilan juga harus memperhatikan bagaimana

kehidupan masyarakat yang riil itu berlangsung lewat perilaku aktual dan pilihan-pilihan yang

diambil masyarakat. Sehingga konsep keadilan tidak terpusat hanya pada hal-hal normative-

idealistik.

Teori keadilan John Rawls menawarkan dua prinsip keadilan. Terdapat dua

pernyataan dari dua prinsip keadilan John Rawls. Pertama, setiap orang mempunyai hak

yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua

orang. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat

membeikan keuntungan semua orang dan juga semua posisi jabatan harus terbuka bagi
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semua orang (John Rawls, 2006). Amartya Sen mengkritik teori keadilan John Rawls yang

hanya berfokus pada pembentukan isntitusi yang adil. Amartya Sen menilai bahwa

pandangan Rawls tersebut tidak cukup memadai, khususnya bagaimana merealisasikan

keadilan dalam masyarakat. Menurut Amartya Sen untuk mewujudkan keadilan

memerlukan pendekatan yang lebih membumi sehingga bisa direalisasikan (S. Hasan,

2018). Pendekatan Amartya Sen adalah pendekatan perbandingan yang berfokus pada

realisasi keadilan di masyarakat. Pendekatan ini befokus pada tindakan aktual dan interaksi

sosial yang ada di masyarakat. Melalui pendekatan realisasi ini, untuk mewujudkan keadilan

bukan hanya berfokus pada pembentukan isntitusi yang adil secara ideal.

Konsep keadilan Amartya Sen tidak berhenti pada pembentukan institusi yang adil

namun juga institusi tersebut harus merealisasikan keadilan pada masyarakat (Sunaryo, 2017).

Dengan antusias Sen menulis, walau tak ada korelasi yang konklusif antara pertumbuhan

ekonomi dan demokrasi, sejarah menunjukkan bahwa kelaparan yang dahsyat tak pernah

terjadi di negara merdeka, demokratis, dan memiliki pers yang bebas. Sen menunjukkan

betapa pentingnya kebebasan dan hak politik masyarakat (Amartya Sen, 1999). Keduanya

dapat mencegah terjadinya petaka politik dan ekonomi yang lebih buruk. Ketika semuanya

berjalan lancar, kebebasan dan hak politik mungkin tak terasa memikat. Tetapi, dalam

kesulitan sosial dan ekonomi, institusi ekonomi dan politik yang baik menjadi begitu penting.

Karena itu, ketidakbebasan ekonomi dapat menumbuhkan ketidakbebasan sosial seperti

halnya ketidakberpihakan sosial atau politik juga dapat mendorong ketidakbebasan ekonomi.

Kebebasan Politik dalam bentuk kebebasan berbicara dan pemilihan umum membantu

mempromosikan keamanan ekonomi. Peluang sosial dalam bentuk fasilitas pendidikan dan

kesehatan menfasilitasi partisipasi ekonomi. Fasilitas ekonomi dalam bentuk peluang untuk

berpartisipasi dalam perdaganan dan produksi dapat membantu mengahsilkan kelimpahan

pribadi serta sumber daya public unuk fasilitas sosial. Kebebasan dalam berbagai aspek akan

saling menguntungkan.

Negera yang otoriter dimana saat ini negara dalam keadaan stabil dan pertubuhan

ekonomi tinggi maka kebebasan tidak akan dituntut oleh warga Negara namun ketika

Negara otoriter tersebut mengalami krisis maka warga Negara dalam Negara otoriter

tersebut pasti akan menuntut kebebasan (Amartya Sen 1999). Hal ini sudah terjadi pada

Negara-negara yang ada di asia tenggara dan asia timur seperti China, Malaysia, Thailand,
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Singapura dan juga Indonesia. Dimana ketika itu rezim otoriter berkuasa namun ketika

mengalami krisis rezim otoriter tersebut dipaksa memberikan kebebasan dalam bentuk

demokrasi. Kebebasan untuk memilih, memberi kita kesempatan untuk memutuskan apa

yang harus kita lakukan, tetapi dengan kesempatan itu datang tanggung jawab atas apa yang

kita lakukan sejauh tindakan itu dipilih (Amartya Sen, 2009). Karena kemampuan adalah

kekuatan untuk melakukan sesuatu, pertanggungjawaban yang berasal dari kemampuan itu,

kekuatan itu adalah bagian dari perspektif kemampuan, dan ini dapat memberikan ruang

bagi tuntutan tugas yang secara luas dapat disebut tuntutan deontologis. Ada tumpang tindih

di sini antara kekhawatiran yang berpusat pada lembaga dan implikasi dari pendekatan

berbasis kemampuan, tetapi tidak ada yang segera dapat diperbandingkan dalam perspektif

utilitarian Perspektif realisasi sosial, termasuk kemampuan aktual yang dapat dimiliki orang,

membawa kita secara tak terhindarkan ke sejumlah besar masalah lebih lanjut yang ternyata

menjadi sangat penting bagi analisis keadilan di dunia, dan ini harus diperiksa dan diteliti.

Metode
Metode dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe

deskripif. Metode dalam menentukan informan menggunakan purposive sampling

dimana informan ditentukan terlebih dahulu sebelum mencari data di lapangan. Metode

penvarian data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini

mewawancarai 13 informan. Langkah awal dalam menganalisa data adalah mengumpulkan

data yang ada, menemukan informasi dan data yang relevan, menyusun secara sistematis,

mensistensikan data, kemudian mempresentasikan hasilnnya.

PEMBAHASAN

Amartya Sen juga melihat bahwa keadilan dapat diwujudkan jika didekati dengan

cara praktis bukan dengan cara teoritis. Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda-

beda sehingga kita tidak boleh membuat generalisasi tentang kebutuhan individu.

Pelaksanaan PKH di Kabupaten Ponorogo tidak membuat generalisasi kebutuhan setiap

penerima namun lebih melihat apa kebutuhan dari individu tersebut. Setiap penerima

bantuan PKH akan menerima bantuan berbeda-beda sesuai dengan komponen yang dimiliki

saat ini. Mereka akan divalidasi sesuai dengan komponen yang mereka miliki. Keadilan

bukanlah soal bagaimana seorang individu tersebut dapat dengan bebas mengajukan

pendapat, berserikat dengan bebas atau ikut organisasi politik namun menurut Amartya Sen
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keadilan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan dasar dari kehidupan manusia seperti

pendidikan, kesehatan, dan rasa aman. Ketika kebutuhan dasar tersebut dapat terpenuhi

maka mereka bisa menyatakan pendapat, berserikat, dan ikut organisasi politik. Maka PKH

dalam hal ini lebih pada pemenuhan hak-hak dasar yaitu pendidikan dan kesehatan.

Sehingga dalam pelaksanaan PKH terdapat empat materi untuk mewujudkan keadilan yaitu

kebebasan, kapabilitas, kesejateraan, dan kesetaraan.

Pertama, kebebasan (freedom). Adanya kebebasan dalam mewujudkan keadilan bukan

hanya dimaknai sebagai tidak adanya paksaan dari pihak luar namun juga kebebasan untuk

memutuskan bagaimana meraih apa yang kita inginkan. Adanya kebebasan untuk

memutuskan tersebut akan membuat kita lebih bertanggung jawab dengan apa yang telah kita

putuskan. Pelaksanaan PKH di Kabupaten Ponorogo memberikan kebebasan pada penerima

bantuan untuk menggunakan dana bantuan untuk keperluan apa saja. Aturan pelaksanaan

PKH dalam menggunakan dana bantuan harus digunakan untuk menunjang penerima untuk

mengakses fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan namun karena hal ini sulit dilakukan

maka para pendamping membebaskan para penerima bantuan untuk menggunakan dana

bantuan tersebut untuk keperluan sehari-hari. Adanya kebebasan dari pendamping

tersebut memberikan para penerima untuk memutuskan bagaimana menggunakan dana

bantuan tersebut namun juga terdapat tanggung jawab yang harus dilakukan oleh penerima

bantuan.

Kewajiban penerima bantuan adalah memastikan bahwa mereka harus menggunakan

fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Tanggung jawab penerima bantuan di bidang

pendidikan adalah memastikan bahwa anaknya harus hadir minimal 85 % dalam kegiatan

belajar mengajar sedangkan di bidang kesehatan adalah harus memeriksakan anaknya di

fasilitas kesehatan terdekat mereka. Kebebasan dalam pelaksanaan PKH juga terlihat dalam

kepengurusan kelompok. Disini para pendamping membebaskan para penerima unutk

memilih siapa yang akan menjadi pengurus kelompok mereka. Pendamping tidak akan

menunjuk seseorang untuk menjadi ketua kelompok. Seorang ketua kelompok yang dipilih

oleh anggota akan lebih bertanggung jawab karena merasa sudah dipercaya untuk mengemban

tugas berat tersebut. Sehingga tanggung jawab tersebut tidak ditinggal begitu saja. Aspek
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kebebasan dalam mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan PKH di Ponorogo sudah

dilaksanakan oleh pengurus PKH.

Kedua, kapabilitas (Capability). Adanya kebebasan untuk meraih apa yang kita

inginkan ini yang disebut oleh Amartya Sen sebagai kapabilitas. Disini kababilitas tidak

dilihat dari sumber daya yang dimiliki namun lebih pada usaha dari individu tersebut.

Sehingga ketika seseorang melakukan kapabilitas akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan.

Kapabilitas seorang penerima keluarga harapan terlihat ketika berusaha memotivasi anaknya

supaya belajar dengan giat agar bisa masuk ke sekolah yang cukup bergengsi. Saat ini

terdapat penerima bantuan PKH yang anaknya bersekolah di sekolah favorit di Kabupaten

Ponorogo. Namun karena kondisi lingkungan dimana dia tinggal menganggap bahwa orang

miskin tidak perlu bersekolah di tempat favorit karena kurang cocok. Kapabilitas penerima

PKH juga terlihat ketika keinginan untuk menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi.

Kondisi lingkungan yang rata-rata adalah lulusan SMP dan ketika sudah lulus akan berkerja

ke luar negeri. Adanya hal tersebut membuat seorang anak penerima bantuan PKH tidak

cocok untuk bersekolah sampai perguruan tinggi. Namun dengan adanya hal tersebut

membuat penerima program keluara harapan termotivasi untuk menyekolahkan anaknya di

sekolah favorit hingga sampai perguruan tinggi.

Kapabilitas dari pelaksanaan PKH juga terlihat pada kesempatan yang diberikan

kapada penerima untuk bisa mengikuti kursus pendidikan dib alai latihan kerja (BLK). Disini

semua anggota keluarga penerima PKH dapat mengikuti kursus gratis di balai latihan kerja

(BLK). Para anggota keluarga penerima bantuan bisa mengikuti kursus yang mereka inginkan

seperti kursus menjahit, kursus otomotif, kursus kecantikan dsb. Pemberian kesempatan untuk

mengikuti pendidikan di balai latihan kerja (BLK) tersebut bertujuan supaya mereka

mendapatkan keterampilan untuk memasuki dunia kerja. Kapabilitas penerima PKH di

Kabupaten Ponorogo untuk mendapatkan apa yang diinginkan cukup besar namun juga

mendapatkan pengaruh dari lingkungan sekitar.

Ketiga, kebahagiaan (Happinnes). Disini kebahagiaan tidak hanya dilihat dari

banyaknya pendapatan yang diterima. Perspektif ilmu ekonomi melihat orang bahagia dari

pendapatan yang mereka terima namun pada kenyataannya belum tentu orang kaya merasa

bahagia. Kebahagiaan dalam pelaksanaan PKH dapat dilihat dari tidak adanya yang menolak

untuk menjadi peserta PKH. Mereka juga tidak pernah mengajukan diri untuk dijadikan
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penerima PKH. Adanya PKH tersebut membuat penerima yang dulunya sering menunggak

pembayaran sekolah anaknya sekarang tidak lagi menunggak pembayaran. Adanya bantuan

dari PKH ini juga ada harapan bagi penerima bantuan untuk menyekolahkan anaknya ke

jenjang yang lebih tinggi. Mereka menabung uang bantuan tersebut untuk digunakan saat

mendaftar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Namun dengan adanya bantuan tersebut tidak juga membuat penerima bantuan

bahagia sepenuhnya. Saat ini sering terjadi kecemburuan sosial antara penerima dan yang

tidak menerima PKH. Masyarakat yang tidak menerima bantuan PKH sering tidak terima

dengan mereka yang menerima bantuan. Sering terjadi ejekan dari masyarakat yang tidak

menerima bantuan karena masyarakat yang menerima bantuan merasa dirinya juga pantar

untuk menerima bantuan. Untuk meredam kecemburuan sosial tersebut maka saat ini

penyaluran dana bantuan menggunakan ATM. Adanya ATM ini bertujuan supaya

pengambilan dana lebih mudah dan juga tidak diketahui oleh siapapun. Namun pada

kenyataanya dengan system ATM ini terdapat beberapa KPM yang kesulitan karena

tempatnya yang cukup jauh. Kebahagiaan penerima PKH tidak dapat diukur dari pendapatan

yang mereka terima namun karena mereka mendapatkan kecemburuan sosial dari masyarakat.

Keempat, kesetaraan (Equality). Kapabilitas seseorang untuk mendapatkan yang dia

inginkan selalu berbeda-beda. Disini Amartya Sen melihat bahwa untuk mewujudkan keadilan

harus ada kesetaraan. Yang dimaksud dengan kesetaraan disini adalah kesetaraan tentang

kemampuan. Kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu pasti berbeda-beda maka dari

itu kita tidak boleh membuat generalisasi. Pelaksanaan PKH tidak membuat memberikan

bantuan sama rata kepada setiap penerima. Disini dalam pelaksanaanya melihat apa saja

komponen yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Karena semakin banyak komponen di dalam

keluarga maka bantuan yang diterima akan semkain banyak.

Pelaksanaan program keluarga di bidang pendidikan juga tidak melihat prestasi

akademik dari anak penerima PKH. Disini para pelaksana PKH hanya melihat dari aktif

tidaknya anak peserta PKH dalam kegiatan belajar mengajar. Bagi pelaksana PKH jika anak

penerima aktif dalam kegiatan belajar mengajar maka itu sudah cukup karena syarat untuk

baik dalam prestasi akademik tidak ada. Yang terpenting adalah mereka aktif dalam kegiatan

belajar megajar dan bersekolah sampai lulus. Karena memeng tujuan dari PKH adalah
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terwujudnya pendidikan dasar bagi penerima PKH. Kesetaraan dalam mewujudkan keadilan

dalam pelaksanaan PKH terlihat jelas dari tidak adanya tuntutan akadmis dari pendamping

PKH. Ini dikarenakan pendamping PKH sadar bahwa kemampuan akademis dari peserta PKH

yang berasal dari masyarakat miskin tidak begitu baik sehingga tidak ada tuntutan akademis

yang begitu bagus.

Amartya Sen berpendapat bahwa keadilan harus direalisasikan supaya dapat

mengurangi ketidakadilan yang ada di masyarakat. Maka untuk merealisasikan keadilan di

masyarakat menurut Amartya Sen memerlukan yang namanya kebebasan. Adanya kebebasan

maka masyarakat bisa mendapatkan apa yang dinginkan atau bisa disebut dengan kapabilitas.

Namun pada kenyatannya Amartya Sen tidak menjelaskan secara detail bagaimana kebebasan

itu terbentuk. Amartya Sen lebih mengutamakan bagaimana kebebasan tersebut dapat

digunakan oleh individu namun tidak melihat bagaimana kebebasan individu tersebut

terbentuk. Disinilah salah satu kelemahan dari perspektif keadilan Amartya Sen. Preferensi

kebebasan seorang individu dibentuk oleh keadaan yang dialami. Pembentuk kebebasan

tersebut bisa jadi keadaan di masa lalu atau saat ini. Misalnya kebebasan prefensi kebebasan

individu tersebut di pengaruhi oleh kekuasaan atau ketidaksetaraan. Seorang individu yang

sedang berada dalam situasi yang tidak menguntungkan cenderung menyesuaikan preferensi

mereka dengan keadaan yang sedang terjadi. Seserang membuat preferensi masa depan

mereka karena pilihanya preferensi mereka dibuat berdasarkan preferensi masa lalu. Sehingga

preferensi orang miskin cenderung terbatas dari pada orang kaya.

PKH merupakan bantuan bagi masyarakat miskin dengan tingkat SDM yang rendah

sehingga sulit untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Amartya Sen berpendapat bahwa dengan

pemberian kebebasan akan membuat masyarakat menjadi semakin sejahtera. Namun pada

kenyatanya pemberian kebebasan pada masyarakat miskin belum tentu membuat mereka

terlepas dari jeratan kemiskinan. Hal ini terbukti dari masih sedikitnya peserta PKH yang

mampu untuk graduasi mandiri. Di Kabupaten Ponorogo sendiri hanya terdapat 11 peserta

PKH yang mampu untuk melakukan graduasi mandiri. Graduasi mandiri tersebut dilakukan

karena peserta PKH sudah merasa mampu dan tidak membutuhkan bantuan dari PKH lagi.
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Hal seperti ini juga dibenarkan oleh koordintor PKH Kabupaten Ponorogo. Dimana

selama ini penerima PKH dianggap masyarakat dengan kluter terendah. Selama ini para

pendamping PKH sulit mentranfer keilmuan untuk para penerima PKH. Selain itu juga faktor

external dari actor-aktor lokal kurang memperhatikan penerima PKH. Para aktor lokal tidak

memperhatikan mereka dan lebih membiarkan mereka, dapat dikatakan bahwa para actor

lokal tersebut tidak memberikan bantuan supaya penerima PKH ini bisa hidup dengan lebih

baik.

Dukungan dari masyarakat sekitar dari juga sangat mempengaruhi preferensi dari

penerima PKH. Pengaruh dari lingkungan sekitar penerima PKH juga akan membuat mereka

tidak mempunyai kebebasan untuk menetukan preferensi mereka. Hal ini dapat dikatakan

bahwa karena masyarakat penerima PKH adalah masyarakat miskin membuat preferensi yang

mereka ambil ditentukan oleh lingkungan dimana mereka tinggal. Disini salah satu kelemahan

perspektif Amartya Sen yang tidak memberi perhatian pada bagaimana preferensi kebebasan

seorang individu tersebut dapat terbentuk.

Kelemahan perspektif Amartya Sen juga terlihat ketika mengabaikan kebutuhan

kolektif. Amartya Sen lebih memperhatikan kebutuhan individu dari pada kebutuhan kolektif.

Amartya Sen lebih menekankan bahwa kebutuhan individu lebih penting dari pada kebutuhan

kelompok. Hal ini tentu saja sangat mengabaikan keputusan yang telah dibuat bersama dan

membuat keputusan yang telah dibuat oleh individu akan sangat sulit untuk dicapai. Disinilah

salah satu kelemahan dari Amartya Sen yang hanya berfokus pada kebutuhan individu.

Pelaksanaan PKH tidak semuanya mengutamakan keputusan individu namun harus

mempertimbangkan keputusan kelompok. Keputusan kelompok dalam pelaksanaan PKH ini

terlihat ketika seorang pendamping ingin memberikan sanksi kepada penerima karena

kurangnya komitmen. Seorang pendamping dalam memberikan sanksi kepada penerima yang

tidak komitmen bukan merupakan keputusannya sendiri namun harus mendapatkan

pesetujuan dari koordinator kabupaten dan juga operator PKH kabupaten. Ketika semuanya

sudah setuju maka sanksi tersebut dapat diberikan kepada penerima PKH yang komitmennya

kurang tersebut. Sanksi tersebut bisa penangguhan bantuan atau dikeluarkan dari
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kepersertaan PKH. Jadi ketika memberikan sanksi bukan keputusan dari seorang individu saja

namun harus keputusan kolektif dari semua pihak.

Keputusan kolektif juga terlihat dari kepengurusan kolompok dalam PKH. Setiap

pendamping akan membentuk kelompok agar memudahkan dalam memantau peserta

dampingannya. Ketika membentuk kepengurusan kelompok maka sepenuhnya itu menjadi

keputusan yang dibentuk oleh kelompok. Para pengurus kelompok sepenuhnya adalah

keputusan dari kelompok tersebut. Disini para anggota kelompok akan memilih siapa yang

akan menjadi ketua mereka dalam kelompok tersebut. Jadi keputusan yang menjadi ketua

kelompok adalah keputusan kolektif dari para anggota kelompok bukan keputusan dari

pendamping PKH. Disini Amartya Sen memiliki kelemahan karena hanya lebih

mementingkan keputusan individu.

Amartya Sen juga ketika menjelaskan kapabilitas tidak melihat apa yang individu

miliki seperti prestasi atau fungsi namun lebih melihat kemampuan untuk mencapai tujuan

tanpa melihat proses yang dilalui. Disini Amartya Sen mendapatkan kritikan yang keras dari

Nassbaum yang menyebutkan bahwa tidak adanya ambang batas (threshold). Konsep ambang

batas Nassbaum adalah tentang martabat manusia. Ketika ada ambang batas dalam melakukan

kapabilitas maka hal tersebut akan menjaga martabat individu tersebut.

Pelaksanaan PKH selain memberikan bantuan sesuai dengan komponen yang dimiliki

juga memberikan kesempatan kepada penerima untuk mengembangkan bakat dan minat bagi

setiap anggota keluarga. Disini peserta PKH diberikan keterampilan sesuai dengan keinginan

mereka. Jadi ketika seorang peserta PKH pandai menjahit maka mereka akan difasilitasi untuk

menjahit supaya keterampilan mereka bisa menghasilkan pendapatan. Jika peserta PKH

memiliki keterampilan dalam membuat kerajinan tangan maka juga akan difasilitasi untuk

membuat kerajinan tangan supaya dapat menghasilkan pendapatan. Adanya fasilitas sesuai

dengan keterampilan mereka akan membuat kapabilitas yang mereka inginkan bisa segera

tercapai.

Kesimpulan
Keadilan menurut Amartya Sen tidak berhenti pada pembentukan institusi yang adil namun

bagaimana institusi tersebut merealisasikan keadilan kepada masyarakat untuk mengurangi

ketidakadilan di masyarakat. Pelaksanaan PKH di Kabupaten Ponorogo tidak berhenti pada
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pembentukan institusi untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat miskin namun institusi

tersebut merealisasikan keadilan bagi masyarakat miskin. Pelaksanaan PKH di Kabupaten

Ponorogo tidak berhenti pada pemberian bantuan secara financial namun juga mendorong

dan mengawasi masyarakat miskin yang menjadi peserta PKH untuk menggunakan fasilitas

pendidikan dan fasilitas kesehatan. Dorongan dan pengawasan untuk menggunakan fasilitas

kesehatan dan pendidikan ini merupakan wujud dari realisasi keadilan bagi masyarakat

untuk mengurangi ketidakadilan.
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