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ABSTRAK 

 

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN 

TERHADAP KELUARGA SANGAT MISKIN (KSM)  

PENERIMA BANTUAN  

(Studi di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah) 

 

Oleh  

 

SLAMET RIYADI 

 

Kemiskinan merupakan hambatan dalam pembangunan nasional di Indonesia. 

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan skema program Bantuan Tunai 

Bersyarat (Conditional Cast Transfer) kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) 

dalam upaya membangun sistem perlindungan sosial masyarakat miskin. Dalam 

jangka panjang PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan dengan 

peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan kesehatan. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis implementasi PKH, (2) faktor 

pendukung, serta (3) menganalisis hambatan implementasi PKH di Kecamatan 

Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tahun 2011-2014. Tipe penelitian 

adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa hasil 

wawancara dengan informan, dokumen kepustakaan dan hasil penelitian ilmiah. 

Informan dipilih dengan sengaja (purposive). Teknik pengumpulan data melalui 

wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dengan (1) 

teknik reduksi data, (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan (1) implementasi PKH di Kecamatan Gunung Sugih 

tahun 2011 - 2014 yang meliputi: aspek Input berupa penetapan Rumah Tangga 

Sasaran (RTS); aspek Proses berupa kegiatan Pertemuan Awal dan Validasi, 

Pembentukan Kelompok, dan Pemutahiran Data; serta aspek Output berupa 

Verifikasi Komitmen, dan Penyaluran Bantuan telah berjalan sesuai ketentuan 

PKH. (2) Faktor pendukung implementasi meliputi; aspek communication berupa 

dukungan kelembagaan PKH yang telah berjalan efektif, aspek dispotitions 

berupa kebijakan alokasi dana sharing PKH; serta aspek resources berupa 

komitmen dan kapabilitas implementor program. (3) hambatan implementasi 

meliputi kendala dalam pelaksanaan penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS) 

akibat sumber data yang tidak akurat, keterlambatan pelaksanaan kegiatan 

pemutahiran data akibat tidak terpenuhinya sebagian prasyarat administratif, serta 

keterlambatan pelaksanaan verifikasi komitmen akibat kinerja oknum petugas 

pendamping PKH yang kurang optimal. Kualitas PKH dinilai lebih baik jika 

dibandingkan dengan varian bantuan langsung lainnya seperti PSKS/BLSM. 

 

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan Publik, PKH dan Keluarga Sangat Miskin. 



 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM KELUARGA 

HARAPAN FOR VERY POOR FAMILY (KSM) BENEFICIARIES 

(Studies in the District of Gunung Sugih Central Lampung Regency) 

 

By 

 

SLAMET RIYADI 

 

Poverty is an obstacle to national development in Indonesia. Program Keluarga 

Harapan (PKH) is a program of the Conditional Cash Transfer (CCT) to Very 

Poor Family (KSM) in an effort to build a system of social protection of the poor. 

In the long term CCT is expected to break the chain of poverty and improve the 

quality of human resources through education and health. 

 

This study aims to (1) analyze the implementation of the PKH, (2) supporting 

factors, and (3) analyze the PKH implementation bottlenecks in the District of 

Gunung Sugih Central Lampung regency in 2011-2014. This type of research is 

descriptive qualitative approach. Sources of data in the form of interviews with 

informants, literature and document the results of scientific research. Informants 

been intentionally (purposive). Data collection through in-depth interviews and 

literature study. Data analysis techniques with (1) data reduction techniques, (2) 

data and (3) conclusion. 

 

The results showed (1) implementation of the PKH in the District of Gunung 

Sugih in 2011-2014 include: Input aspects such as the establishment of Target 

Households (targetting); The process aspect such as the Initial Meeting and 

Validation activities, Group Formations and Updating Data; and output aspects 

such as the Verification of Commitment and Disbursement has been run in 

accordance with PKH. (2) Factors supporting the implementation include; aspects 

of communication in the form of institutional support PKH that are effective, 

aspects of dispotitions such as the allocation policy of PKH funds sharing; as well 

as aspects of the resources in the form of commitment and capability program 

implementor. (3) barriers to implementation include constraints in the 

implementation of Target Households (targetting) determination result data source 

or inaccurate receiver, delay in implementation of the updating of the data due 

partly fulfilled administrative preconditions, as well as delays in the verification 

of commitments due to the performance of local officials have been less than 

optimal PKH companion. PKH rated better quality when compared to other 

variants Conditional Cash Transfer such as PSKS / BLSM. 

 

Keywords: Evaluation of Public Policy, PKH and Very Poor Family (KSM). 
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I.   PENDAHULUAN 

  

 

 

 

A.   Latar Belakang 

 

 

Kemiskinan merupakan issue strategis dalam pembangunan disebuah Negara, 

namun kemiskinan sering kali menjadi hambatan bagi negara dunia ketiga dalam 

proses pembangunan, seperti di Indonesia.  Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Todaro dalam Wrihatnolo (2002: 77) yang menyatakan bahwa: 

Pembangunan di negara berkembang selalu dilatarbelakangi oleh permasalahan 

keterbelakangan, kemiskinan dan pengangguran. Indonesia merupakan salah 

satu negara berkembang yang tidak luput dari permasalahan kemiskinan 

tersebut. Bahkan permasalahan kemiskinan di Indonesia dipandang sebagai 

kemiskinan budaya dan terjadi akibat proses pemiskinan struktural. 

 

 

BPS tahun 2012 menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia 

mencapai angka 12,49 %.  Pada periode tahun 1996 – 1998 angka kemiskinan 

Indonesia mengalami peningkatan tajam, dimana angka kemiskinan perkotaan 

naik menjadi 62,72 % dan angka kemiskinan di pedesaan mencapai angka 61,1 %.  

Kondisi tersebut hampir merata terjadi diseluruh provinsi dan kabupaten/kota di 

Indonesia.  Uraian lebih rinci tentang gambaran kemiskinan di Indonesia dapat 

dilihat pada tabel profil kemiskinan di Indonesia tahun 2002 – 2011 berikut ini. 
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Tabel 1. Profil Kemiskinan di Indonesia Tahun 2002 – 2011 

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2012 

 

 

Kemiskinan merupakan masalah publik yang kompleks, dan bersifat 

multidimensi.  Sebagaimana pendapat Wrihatnolo (2002: 121) yang menyatakan 

bahwa multidimensional sifat kemiskinan tidak hanya disebabkan satu faktor, 

melainkan berbagai faktor seperti; aspek ekonomi, sosiologis, antropologis, 

kebijakan, teknologi serta perubahan global.  Kemiskinan juga berimplikasi 

terhadap pendidikan, kesehatan, kemampuan ekonomi, serta partisipasi politik 

masyarakat dalam sebuah Negara.   

 

Suharto (2010: 142 – 143) menyatakan bahwa persoalan kemiskinan mempunyai 

dampak negatif yang bersifat menyebar (multiplier effects) terhadap tatanan 

masyarakat secara menyeluruh.  Banyak studi yang menunjukan bahwa 

kemiskinan merupakan muara dari masalah-masalah sosial lainnya seperti; anak 

jalanan, pekerja anak, kekerasan rumah tangga, kebodohan, pengangguran bahkan 

kerawanan sosial.   
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Relasi tersebut dapat dideskripsikan dalam skema lingkar perangkap kemiskinan 

berikut:  

 

Gambar 1. Lingkar Perangkap Kemiskinan 
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Sumber: Panduan Umum PKH 2011 

 

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program 

penanggulangan kemiskinan.  Melalui Tim Nasional Percepatan Penangulangan 

Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, 

Pemerintah mengklasifikasikan kebijakan dan program penanggulangan 

kemiskinan dalam tiga kelompok (klaster) kebijakan. 

Pertama, adalah kelompok kebijakan berbasis bantuan dan perlindungan sosial.  

kebijakan ini berupa program-program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama 

individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan 
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kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih.  Mekanisme pelaksanaan program 

bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh Keluarga Sangat 

Miskin (KSM). Klasifikasi program ini meliputi program Jaminan Kesehatan 

Masyarakat (JAMKESMAS), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan 

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

Kedua, adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat.  

Karakteristik kebijakan ini adalah program dengan pendekatan partisipatif, 

penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pelaksanaan berkelompok kegiatan 

oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok, serta perencanaan 

pembangunan yang berkelanjutan.  Penerima manfaat program adalah kelompok 

masyarakat yang dikatagorikan miskin. Contohnya adalah PNPM Mandiri.   

Ketiga adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil.  

Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi 

pelaku usaha berskala mikro dan kecil.  Kharakteristik kebijakan ini berupa 

program yang memberikan bantuan modal skala mikro, memperkuat kemandirian 

usaha dan meningkatkan menejemen usaha.  Yang termasuk dalam katagori ini 

adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Implementasi kebijakan-kebijakan tersebut telah membuahkan hasil, namun 

belum optimal.  Data statistik menunjukan angka kemiskinan di Indonesia telah 

mengalami penurunan sejak tahun 2002 - 2011, namun prosentasenya melambat 

sejak tahun 2006 - 2011.  Penurunan berkisar 1 – 1,5 % setiap tahunnya.  Fakta 

tersebut tidak berbanding lurus dengan besarnya alokasi anggaran program 

penanggulangan kemiskinan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.   
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Harian Umum Lampung Post, pada tanggal 25 Desember 2012 (hal. 5) 

menyatakan bahwa:  

Upaya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia memang membuahkan 

hasil. Namun laju pengentasan angka kemiskinan tersebut kian melambat dari 

tahun ke tahun. BPS mencatat penduduk miskin Indonesia per-Februari 2004 

sebanyak 36,1 juta jiwa (16,6%). Pada Maret 2012 jumlahnya mengerucut 

menjadi 29,13 juta jiwa (11,96%). Disisi lain, BPS mencatat pada 2008–2009 

angka kemiskinan berkurang 2,5 juta jiwa. Namun.  Pada periode tahun 

2009–2012 rata-rata pengurangan penduduk miskin mengalami perlambatan 

menjadi 1–1,5 juta jiwa pertahunnya. Adanya perlambatan tersebut, tentu 

kontras dengan kucuran anggaran pemerintah yang selalu bertambah tiap 

tahunnya. Jika pada tahun 2004 anggaran penanggulangan kemiskinan 

sebesar 374 trilyun, pada tahun 2012 anggaran melonjak delapan kali lipat 

menjadi 1.548 trilyun.   

 

Purwanto (2012: 13) menyatakan bahwa selama ini lebih banyak program atau 

kebijakan yang gagal dilaksanakan dari pada yang berhasil dilaksanakan, bahkan 

para ahli menyatakan bahwa implementasi yang berhasil hanyalah sebuah 

kebetulan (by chance), sementara kebijakan yang gagal dalam implementasi 

merupakan by design.  Sehingga, perlambatan yang terjadi tersebut sangat 

mungkin disebabkan oleh banyaknya kendala dalam implementasi program 

penanggulangan kemiskinan.   

 

Permasalahan kemiskinan juga terjadi di Provinsi Lampung.  Lampung adalah 

Provinsi dengan jumlah penduduk 7.608.405 jiwa.  Data BPS Provinsi Lampung 

tahun 2012 menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin tahun 2011 sebesar 

1.298.700 jiwa atau 16,58%.  Prosentase tersebut 4,09% lebih tinggi dibandingkan 

dengan prosentase penduduk miskin nasional yang berada pada angka 12,49%.   

Lampung menempati urutan delapan propinsi termiskinan se-Indonesia, serta 

menduduki peringkat ke-tiga termiskin se-Sumatra dengan prosentase penduduk 

miskin tertinggi setelah NAD (19,48%) dan Bengkulu (17,36%).   
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Tabel 2. Profil Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2000 - 2011 

 

Sumber : BPS Provinsi Lampung 2012 

 

 

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program nasional yang telah di 

implementasikan sejak tahun 2007 oleh Kementrian Sosial RI.  Bentuk program 

ini adalah pemberian bantuan tunai (cast transfer) kepada KSM penerima 

bantuan.  Sampai dengan tahun 2014, PKH telah mencakup pada 33 provinsi, 336 

kabupaten/kota, 3.429 kecamatan, dengan total penerima 2,7 juta KSM.  

Berdasarkan Panduan Umum, PKH  akan terus dikembangkan hingga 2018.      

 

PKH berbeda dengan program perlindungan sosial lainnya yang berbentuk 

bantuan tunai, seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), BLSM (Bantuan 

Langsung Sementara Masyarakat) serta KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).  Letak 

perbedaannya pada syarat dan kewajiban bagi KSM.  PKH merupakan 

penengembangan sistem perlindungaan sosial berupa bantuan tunai bersyarat 

untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar.  Sehingga 

dalam jangka panjang dapat memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia. 
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Implementasi PKH di Provinsi Lampung dilaksanakan sejak November 2010 pada 

empat kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung, 

Kabupaten Lampung Selatan dan Tulang Bawang Barat.  Sampai dengan tahun 

2014 ini, pengembangan PKH telah mencapai 15 Kabupaten/Kota di Lampung. 

Tabel 3. Kabupaten/Kota Penerima PKH di Provinsi Lampung 2011 – 2014 

Sumber: Data UPPKH Propinsi Lampung Tahap 1 Tahun 2014 

 

Implementasi PKH di Kabupaten Lampung Tengah telah berjalan selama empat 

tahun terhitung sejak 2011.  Berdasarkan laporan data final closing UPPKH 

Kabuapten Lampung Tengah diketahui terdapat penurunan jumlah KSM penerima 

PKH setiap tahunnya.  Penurunan tersebut cukup signifikan.  Hal tersebut dapat 

diketahui berdasarkan laporan data Final Closing UPPKH Kabupaten Lampung 

Tengah sebagai berikut. 
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Tabel 4.  Pengurangan Jumlah KSM Penerima PKH di Kabupaten Lampung 

               Tengah dari Tahun 2011 – 2014  

Sumber : Laporan Final Closing UPPKH Kabupaten Lampung Tengah  

               Tahun 2011 - 2014 

 

Berdasarkan data tersebut, diketahui pengurangan peserta PKH di Kabupaten 

Lampung Tengah mencapai 2.741 KSM dalam empat tahun implementasi PKH.  

Terjadi kecenderungan pengurangan KSM dalam setiap tahap Final Closing 

pertahun.  Jika dirata-rata, maka pengurangan KSM tersebut mencapai angka 

5,27% pertahun.  Pengurangan ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan 

prosentase penurunan angka kemiskinan nasional yang mercapai angka 1 – 1,5% 

tiap tahunnya.   

Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

bagaimana sesungguhnya implementasi PKH di Kecamatan Gunung Sugih 

Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2011 – 2014 yang meliputi pelaksanaan 

kegiatan PKH, permasalahan, dan faktor pendukung terhadap penerima bantuan. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimanakah Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap 

Keluarga Sangat Miskin (KSM) Penerima Bantuan di Kecamatan Gunung Sugih 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 – 2014?  

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk: 

 

1. Menggambarkan implementasi kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di 

Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Menganalisis faktor pendukung dalam implementasi Program Keluarga 

Harapan (PKH) di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, 

3. Menganalisis hambatan dalam implementasi Program Keluarga Harapan 

(PKH) di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

1. Secara akademis, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi baik 

secara langsung atau tidak langsung bagi kepustakaan Program Studi Magister 

Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, serta menjadi alternatif 

referensi bagi peneliti yang tertarik pada kajian evaluasi implementasi 

kebijakan publik.  
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2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

kepada stakeholder yang berkepentingan pada pengentasan kemiskinan di 

Indonesia, terutama Kementrian Sosial RI, Pemerintah Daerah yang telah 

melaksanakan atau belum, serta LSM/NGO yang konsen terhadap kemiskinan.   



 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

  

Tinjauan pustaka terdiri dari teori dan konsep yang dipaparkan untuk menjawab 

rumusan masalah dan tujuan penelitian.  Meliputi tinjauan tentang kebijakan 

publik, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, kemiskinan, pemberdayaan 

masyarakat, Program Keluarga Harapan (PKH) serta tinjauan Program Bantuan 

Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai komparasi. 

 

A. Kebijakan Publik 

 

 

Tinjauan ini bersumber dari beberapa referensi yaitu: Publik Policy oleh Riant 

Nugroho tahun 2009, serta Good Governance; Telaah dari dimensi akuntabilitas 

dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah oleh Joko 

Widodo tahun 2001. 

 

Secara umum, istilah kebijakan atau policy dimaknai sebagai perilaku seorang 

aktor (pejabat, suatu kelompok, atau suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah 

aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Untuk dapat memahami lebih dalam, 

berikut beberapa pendapat ahli tentang konsep kebijakan publik. 

 

Pendapat pertama, oleh Nugroho (2009: 51-52) yang menyatakan bahwa : 

Kebijakan publik merupakan bagian atau interaksi politik, ekonomi, sosial, 

dan kultural. Bahkan kebijakan publik adalah melting pot atau hasil 

sintesis dinamika politik, ekonomi, sosial dan kultural tempat kebijakan itu 
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sendiri berada. Kebijakan publik merupakan bentuk dinamika tiga dimensi 

kehidupan setiap Negara bangsa yaitu dimensi politik, dimensi hukum dan 

dimensi manajemen. 

 

Pendapat kedua, oleh Laswell dalam Nugroho (2009: 85) menyatakan bahwa :  

Kebijakan publik secara sederhana dimaknai sebagai keputusan yang 

dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk 

merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah 

strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki 

masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang 

dicita-citakan.  

 

Pendapat ketiga, oleh Dye dalam Widodo (2001: 189) yang menyatakan bahwa : 

Kebijakan publik merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan; 

apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu 

masalah, apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhi-nya, serta apa 

pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.  

 

Pendapat keempat, oleh Kartasasmita masih dalam Widodo (2001: 180) 

mengemukanan bahwa :  

Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau 

tidak lakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari 

program-program pemerintah (what government say and do, or not to do. 

It is the goals or purpose of government programs).   

 

Pendapat kelima, oleh Edward III dalam Widodo (2001: 190) menyatakan bahwa :   

Kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan 

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku 

guna memecahkan masalah tertentu.  

 

 

Berdasarkan uraian pendapat pakar tersebut, dapat disimpulan bahwa yang 

dimaksud kebijakan publik dalam penelitian ini adalah: serangkaian tindakan yang 

dilakukan oleh Negara yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan 

oleh Negara dalam rangka memecahkan masalah tertentu.  Program Keluarga 

Harapan (PKH) berdasarkan penjelasan tersebut, merupakan kebijakan publik 

dalam rangka program pengentasan kemiskinan di Indonesia. 
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B. Implementasi Kebijakan Publik 

 

Tinjauan ini bersumber dari: Publik Policy oleh Riant Nugroho tahun 2009, 

Kebijakan Publik; Teori, Proses dan Studi Kasus oleh Budi Winarno tahun 2012, 

Good Governance; Telaah dari dimensi akuntabilitas dan  kontrol birokrasi pada 

era desentralisasi dan otonomi daerah oleh Joko Widodo tahun 2001, dan Teori 

Administrasi Publik oleh Harbani Pasolong tahun 2007. 

 

1. Pengertian Implementasi Kebijakan 

 

Berikut pendapat-pendapat ahli tentang konsep implementasi kebijakan publik: 

Pendapat pertama, oleh Nugroho (2008: 494) menyatakan bahwa: 

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu 

langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui 

formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.  

 

Pendapat kedua, oleh Widodo (2001: 191) menyaakan bahwa:  

 

Sebuah kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat 

apabila tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena implementasi 

kebijakan publik berusaha mewujudkan kebijakan publik yang masih 

bersifat abstrak ke dalam realitas nyata. Dengan kata lain, pelaksanaan 

kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (outcome) yang dapat 

dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (target groups). 

 

Pendapat ketiga, oleh Van Mater dan Van Horn dalam Widodo (2001: 192)  

menyatakan bahwa: 

Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang 

dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) 

swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-

tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan 

keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan 

usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun 

yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu. 
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Pendapat keempat, oleh Purwanto (2012: 21) menyatakan bahwa: 

Implementasi kebijakan publik adalah kegiatan untuk mendistribusikan 

keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para 

implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk 

mewujudkan tujuan kebijakan. 

 

 

Berdasarkan paran tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan 

publik yang dimaksud adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-

sumber yang didalamnya termasuk manusia, dana, dan kemampuan 

organisasional, baik oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok), 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. 

 

Lebih jauh, Purwanto (2012: 72) menjelaskan tentang proses implementasi 

kebijakan publik.  Berikut pendapat Purwanto tentang proses implementasi 

kebijakan publik. 

 

Gambar. 2  Proses Implementasi Kebijakan 

 

 

 

Sumber: Purwanto (20012: 72) 

   

2. Model Implementasi Kebijakan 

 

 

Nugroho (2008: 503-515) menyatakan bahwa, untuk memahami implementasi 

sebuah kebijakan, terdapat sembilan model implementasi kebijakan yang dapat 

dijadikan dasar teori yaitu model Edward, Van Mater dan Van Horn, Mazmania 

dan Sabatier, Hogwood dan Gunn, Goggin, Grindle, Elmore dan Model Jaringan.   

Kebijakan: tujuan 
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Namun dalam penelitian ini, hanya dua model yang dipaparkan dalam tinjauan 

pustaka, mengingat dua model tersebut memiliki beberapa kemiripan, dan sesuai 

dengan design penelitian ini. 

 

a. Model Edwards  

 

 

Model ini dikemukakan oleh George C. Edwards.  Model ini mengajukan empat 

variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah 

implementasi kebijakan.  Empat faktor tersebut adalah faktor komunikasi 

(communication), sumber-sumber (resources), kecenderungan-kecenderungan  

atau tingkah laku-tingkah laku (dispotitions), serta serta struktur birokrasi  

(bureaucratic stucture).  Empat faktor tersebut bekerja secara simultan dan 

berinteraksi satu dengan yang lain untuk membantu atau menghambat 

implementasi kebijakan.   

 

1. Komunikasi (Communication) 

 

 

Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu 

transmisi, konsistensi dan kejelasan.  Transmisi berkaitan dengan bagaimana 

meneruskan putusan kebijakan terhadap personil sebelum putusan-putusan 

tersebut dapat diikuti.  Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana 

mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksana harus jelas dan dapat difahami.  Jika 

petunjuk pelaksana tidak jelas, maka implementor akan kebingungan dengan apa 

yang akan dilakukan.   
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Beberapa hambatan dalam proses transmisi meliputi pertentangan pendapat antara 

para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan pengambil kebijakan, informasi 

melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi, dan akhirnya terjadi perbedaan persepsi 

terhadap isi komunikasi-komunikasi yang sebenarnya. 

 

Kejelasan yang dimaksud adalah berkaitan dengan instruksi-instruksi kebijakan.  

Ketidak jelasan pesan dalam komunikasi mengakibatkan menjadikan interpretasi 

yang salah bahkan bertentangan dengan makna pesan awal.  Sedangkan yang 

dimaksud dengan konsistensi adalah adanya perintah yang jelas dan konsiten 

dalam implementasi kebijakan.  Perintah yang konsisten akan menghindari para 

pelaksana kebijakan mengambil tindakan longgar dalam menafsirkan dan 

mengimplementasikan kebijakan. 

 

Lebih lanjut, Edwards menjelaskan bahwa semakin banyak yang harus dijangkau 

dengan komunikasi-komunikasi, maka semakin besar kemungkinan kehilangan 

beberapa diantaranya; dan semakin banyak birokrasi yang dilewati, maka semakin 

besar pula peluang perintah tersebut diabaikan dan terdistorsi.  

 

2. Sumber-Sumber (Resources) 

 

 

Sumber-sumber yang dimaksud meliputi staf yang memadai, dan keahlian yang 

baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas untuk 

menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan publik.  

Staf yang memiliki kecakapan dan jumlah memadai akan mendorong 

implementasi berjalan baik, namun sebaliknya jika kualitas staf rendah dan jumlah 

terbatas, maka pelayanan menjadi terhambat.   
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Sumber selanjutnya adalah informasi.  Informasi mempunyai dua bentuk, yaitu 

informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan atau petunjuk 

pelaksana, dan kedua adalah informasi tentang ketaatan personil-personil terhadap 

peraturan. Sumber berikutnya adalah wewenang.  Misalnya mengeluarkan surat 

panggilan, mengeluarkan perintah, memberikan sanksi serta menyediakan dana.  

Dan sumber yang terakhir adalah fasilitas.  Fasilitas menurut Edwards dapat 

berupa fasilitas fisik, seperti bangunan, buku-buku atau perlengkapan lain yang 

mendukung implementasi sebuah kebijakan.   

 

3. Kecenderungan-Kecenderungan (Dispotitions) 

 

Kecenderungan menurut Edwards dimaknai sebagai sikap baik serta dukungan 

oleh pelaksana kebijakan untuk melaksanakan suatu kebijakan.  Kebijakan akan 

berjalan efektif jika mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, sebaliknya 

sebuah kebijakan akan mengalami kendala dalam implementasi jika pelaksana 

kebijakan tidak mendukung kebijakan tersebut.  Salah satu cara untuk mendapat 

dukungan pelaksana kebijakan adalah dengan memberikan insentif terhadap 

pelaksana kebijakan.  

 

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Stucture) 

 

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara 

keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan.  Birokrasi menurut Edwards memiliki 

dua karakter yaitu prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar atau Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi birokrasi.  SOP menjadi sebuah 

pedoman bagi implementor dalam bertindak.    
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b. Model Van Mater dan Van Horn 

 

 

Model ini menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan publik dipengaruhi 

oleh enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan 

pelaksanaan. Keenam variabel tersebut terdiri dari dua variabel utama dan empat 

variabel antara.  Dua variabel utama tersebut adalah variabel standar dan tujuan 

(standard and objectives), serta variabel sumber daya (resourses). Sedangkan 

empat variabel antara meliputi; komunikasi antar organisasi dan aktifitas 

pelaksana, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta 

disposisi pelaksana. 

 

Berdasarkan model-model implementasi tersebut, peneliti memutuskan untuk  

mengunakan model implementasi kebijakan Edward III sebagai panduan dalam 

penelitian.  Penelitian ini akan memfokuskan kajian pada empat indikator 

keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan sesuai pendapat Edward III 

yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.     

 

C. Evaluasi Kebijakan Publik 

 

 

Tinjauan evaluasi kebijakan publik bersumber dari beberapa referensi yaitu 

Kebijakan Publik; Teori, Proses dan Studi Kasus oleh Budi Winarno tahun 2012, 

Good Governance; Telaah dari dimensi akuntabilitas dan  kontrol birokrasi pada 

era desentralisasi dan otonomi daerah oleh Joko Widodo tahun 2001, dan 

Pengantar Analisis Kebijakan Publik oleh William N. Dunn tahun 2003. 
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Berikut pendapat para ahli tentang konsep dan definisi evaluasi kebijakan publik. 

Pendapat pertama, oleh Winarno (2011: 229) menyatakan bahwa : 

Secara umum evaluasi kebijakan publik dapat dikatakan sebagai kegiatan 

yang menyangkut estimasi, substansi, implementasi dan dampak.  Dalam 

hal ini evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional, dimana 

evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahab akhir saja, melainkan 

dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.  Dengan demikian evaluasi 

kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, 

program-program yang disusun untuk menyelesaikan masalah-masalah 

kebijakan, implementasi maupun dampak kebijakan.   

 

Pendapat ke-dua, oleh Laster dalam Winarno (2011: 229) menyatakan bahwa :  

Evaluasi kebijakan dibedakan dalam dua tugas yang berbeda yaitu; 

pertama untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang 

ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara mengambarkan dampaknya.  

Hal ini merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan 

publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan atau tidak.  Jika 

tidak, faktor-faktor apa yang menjadi penyebabnya. Dan kedua untuk 

menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan 

standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.   

 

Pendapat ke-tiga oleh Jones dalam Widodo (2001: 213) yang menyatakan bahwa:  

Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu aktifitas yang dirancang untuk 

menilai hasil–hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-

perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik 

pengukurannya, dan metode analisisnya.  Spesifikasi merupakan kegiatan 

yang penting dan karenanya mengacu pada indentifikasi tujuan-tujuan 

serta kriteria-kriteria yang harus dievaluasi dalam suatu proses kebijakan.  

Pengukuran secara sederhana mengacu pengumpulan informasi yang 

relevan dengan tujuan kebijakan. Analisis adalah penyerapan dan 

pengunaan informasi yang dikumpulkan untuk membuat kesimpulan. 

 

Selanjutnya, fungsi evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2003: 609 – 610) 

meliputi tiga hal utama yaitu : 

Pertama, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya 

mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan 

kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini 

evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu telah 

dicapai. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik 

terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, 

evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis 

kebijakan lainnya, termasuk rumusan masalah dan rekomendasi.  
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Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang dimaksud dengan evaluasi dalam 

penelitian ini adalah evaluasi implementasi kebijakan publik.  Yaitu evaluasi yang 

dilakukan pada proses implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di 

Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2011 – 2014. 

 

D. Kemiskinan  

 

 

Tinjauan kemiskinan bersumber dari beberapa referensi yaitu Membangun 

Masyarakat Memberdayakan Rakyat karya Edi Suharto tahun 2010, Kemitraan 

dan Model-Model Pemberdayaan karya Ambar Teguh Sulistiyani tahun 2004, 

Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk 

Pemberdayaan Masyarakat karya Randy R. Wrihatnolo tahun 2007. 

 

1. Pengertian Kemiskinan 

 

Terdapat berbagai pendapat yang menjelaskan tentang konsep kemiskinan, pada 

bagian ini akan dipaparkan beberapa pendapat ahli tentang konsep kemiskinan 

yang relevan dengan penelitian. 

Pendapat pertama, oleh Tjokrowinoto dalam Sulistiyani (2004: 27) yang 

menyatakan bahwa: 

Kemiskinan tidak hanya menyangkut masalah kesejahteraan (welfare) 

semata, tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan 

(vulnerability), ketidakberdayaan (powerless), tertutupnya akses kepada 

berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya 

untuk konsumsi, angka ketergantunga tinggi, rendahnya akses terhadap 

pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi 

dari satu generasi ke generasi berikutnya.  
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Lebih lanjut, Sulistiyani (2004: 27-28) menyatakan bahwa:  

Kemiskinan merupakan kondisi yang jauh dari keadaan yang disebut 

sejahtera.  Sejahtera merupakan kondisi dimana seseorang berada pada 

suatu kondisi telah mampu memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan dasar.  

   

Pendapat kedua, Suharto (2008: 132) menyatakan bahwa: 

 

Kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwayuh wajah, 

bermatra multidimensional. Kemiskinan memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti pangan, 

sandang dan papan, 

b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti 

pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih dan transportasi, 

c. Ketiadaan jaminan masa depan,  

d. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual atau massal, 

e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan keterbatasan sumber 

daya alam, 

f. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat, 

g. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang 

berkesinambungan, 

h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik atau mental, 

i. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial seperti anak 

terlantar, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil. 

 

 

2. Dimensi Kemiskinan 

 

Elis dalam Suharto (2010:133) kemiskinan terbagi dalam beberapa dimensi yaitu: 

a. Dimensi ekonomi, kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan 

sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Standar 

kemiskinan dalam dimensi ini diukur dengan standar baku yang 

dikenal dengan garis kemiskinan (poverty line), 

b. Dimensi politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap 

kekuasaan (power).  

c. Dimensi sosial-psikologis, kemiskinan yang menunjuk pada 

kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam 

mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktifitas. 
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Lebih jauh Suharto (2008: 170-180) menyatakan bahwa kemiskinan dapat 

dikategorikan dalam empat kategori yaitu : 

a. Kemiskinan Absolut, yaitu keadaan miskin yang diakibatkan oleh 

ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi 

kebutuhan pokoknya seperti kebutuhan untuk makan, pakaian, 

pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain-lain.  Penentuan kemiskinan 

absolut ini diukur melalui batas kemiskinan atau garis kemiskinan 

(poverty line) baik yang berupa indikator tunggal maupun komposit, 

seperti nutrisi, kalori, beras, pendapatan, pengeluaran, kebutuhan dasar, 

atau kombinasi beberapa indikator.  Untuk mempermudah pengukuran 

biasanya dikonversikan dalam bentuk uang (pendapatan atau 

pengeluaran). Sehingga seseorang atau kelompok yang kemampuan 

ekonominya dibawah garis kemiskinan, dapat dikategorikan sebagai 

miskin secara absolut. 

 

b. Kemiskinan Relatif, kemiskinan yang dialami individu atau kelompok 

dibandingkan dengan kondisi umum suatu masyarakat.  Jika batas 

kemiskinan misalnya Rp.100.000 per kapita setiap bulan, maka seseorang 

yang memiliki pendapatan Rp.125.000 per bulan secara absolut 

dikategorikan tidak miskin, tetapi jika pendapatan rata-rata masyarakat 

setempat adalah Rp.200.000 per bulan, maka secara relatif orang tersebut 

termasuk dalam kategori miskin. 

 

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. Sikap malas, tidak memiliki 

kebutuhan berprestasi (needs of achievement), fatalis, berorientasi kemasa 

lalu, tidak memiliki jiwa wirausaha merupakan ciri dari kemiskinan dalam 

kategori kultural. 

 

d. Kemiskinan Struktural, kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakadilan 

struktur, baik struktur politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak 

memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjangkau sumber-

sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.  Adanya 

praktik monopoli dan oligopoli, dalam bidang ekonomi, akan  

menghasilkan mata rantai pemiskinan yang sulit dipecahkan.  Sekuat 

apapun motivasi dan kerja keras seseorang, dalam kondisi struktur yang 

demikian tidak akan mampu melepaskan diri dari belenggu 

kemiskinannya.  Karena aset dan akses terhadap sumber-sumber telah 

dikuasai oleh segolongan orang tertentu.   
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3. Variabel Kemiskinan 

 

Wrihatnolo (2007: 158) menyatakan bahwa terdapat dua unit analisis untuk 

pendataan rumah tangga miskin, yaitu unit wilayah dalam bentuk Satuan 

Lingkungan Setempat (SLS) berupa Rukun Tetangga atau sejenisnya, serta unit 

rumah tangga yang ditentukan berdasarkan variabel 14 variabel inti berikut ini :  

a. Luas lantai peranggota rumah tangga/keluarga kurang dari 8 meter persegi, 

b. Jenis lantai rumah berupa tanah/papan dengan kualitas rendah, 

c. Jenis dinding rumah berupa bamboo atau papan dengan kualitas rendah, 

d. Fasilitas buang air besar belum ada, 

e. Sumber air minim bukan air bersih, 

f. Penerangan yang digunakan bukan listrik, 

g. Bahan bakar yang digunakan kayu/arang, 

h. Frekuensi makan dalam sehari kurang dari 2 kali, 

i. Tidak memiliki kemempuan membeli daging/susu/ayam dalam seminggu, 

j. Tidak memiliki kemempuan membeli baju baru setiap anggota rumah 

tangga, 

k. Tidak memiliki kemampuan berobat dipuskesmas/poliklinik, 

l. Lapangan pekerjaan berupa petani gurem, nelayan atau pekebun, 

m. Pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat SD atau belum sekolah, 

n. Tidak memiliki asset/barang berharga minimal Rp.500.000. 

  

 

Sulistiyani (2004: 34) menyatakan bahwa terdapat berbagai variabel dalam 

menentukan tingkat kemiskinan.  Misalnya BPS dengan indikator kebutuhan 

kalori 2.100 kalori perkapita perhari, Bank Dunia dengan indikator 2.200 kalori 

perorang perhari.  Namun menurut Wrihatnolo (2007: 159) setelah melalui kajian 

mendalam berdasarkan uji statistik hasil survei BPS, disimpulan bahwa hubungan 

antara 14 variabel kemiskinan dan kemampuan memenuhi kebutuhan kalori dan 

kebutuhan dasar non-makanan sangat paling representatif menjelaskan garis 

kemiskinan di Indonesia.   
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E. Pemberdayaan Masyarakat  

 

 

Konsep pemberdayaan masyarakat bersumber dari referensi: Community 

Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi oleh Jim 

Ife tahun 2008, Strategi Pemberdayaan Masyarakat oleh Harry Hikmat tahun 

2010, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan oleh Ambar Teguh Sulistiyani 

tahun 2004, Manajemen Pemberdayaan; Sebuah Pengantar dan Panduan untuk 

Pemberdayaan Masyarakat oleh Randy R. Wrihatnolo tahun 2002, Membangun 

Masyarakat Memberdayakan Rakyat oleh Edi Suharto tahun 2010.  

 

1.  Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

 

Secara konseptual, pemberdayan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal 

dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan.  Harry (2010: 3) 

menyatakan bahwa konsep pemberdayaan selalu dihubungkan dengan konsep 

mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Terdapat berbagai macam 

perspektif mengenai konsep dan definisi dari pemberdayaan masyarakat.  

 

Pendapat pertama, oleh Sulistiyani (2004: 77) menyatakan bahwa : 

Pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai suatu proses menuju 

berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan 

atau proses memberi daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki 

daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.  

 

Pendapat ke-dua, oleh Pranarka dalam Sulistiyani (2004: 78) menyatakan bahwa : 

Pemberdayaan mengandung dua makna yaitu; pertama to give power or 

authority dimaknai sebagai pemberian kekuasaan, mengalihkan kekuatan 

atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum 

berdaya. Kedua to give ability to or enable dimaknai memberikan 

kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak 

lain untuk melakukan sesuatu. 
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Pendapat ke-tiga, Wrihatnolo (2007: 75-76) menyatakan bahwa : 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan 

diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau dengan istilah 

lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan 

masyarakat.   

 

Pendapat ke-empat, oleh Suharto (2010: 58) menyatakan bahwa : 

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok 

rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan 

dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki 

kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan 

pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, dari kebodohan, dan bebas dari 

kesakitan; menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan 

mereka meningkatkan pendapatan, memperoleh barang-barang dan jasa 

yang diperlukan; serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan 

keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. 

 

Pendapat ke-lima, oleh Ife (1995: 61-64) menyatakan bahwa : 

 

Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yaitu kekuasaan dan 

kelompok lemah. Kekuasaan dimaknai bukan hanya menyangkut 

kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau 

penguasaan klien atas: pilihan-pilihan personal dan kesempatan-

kesempatan hidup yang meliputi kemampuan membuat keputusan, tempat 

tinggal dan pekerjaan; pendefinisian kebutuhan; ide dan gagasan; 

lembaga-lembaga yaitu kemampuan menjangkau, mengunakan lembaga 

sosial, pendidikan dan kesehatan; sumber-sumber yaitu kemampuan 

mobilisasi sumber-sumber formal dan informal; aktifitas ekonomi meliputi 

kemampuan produksi, distribusi dan pertukaran barang dan jasa; serta 

reproduksi yang meliputi proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan 

dan kesehatan. 

 

Pendapat ke-enam, oleh Mc Ardle dalam Harry (2010: 3) menyatakan bahwa : 

 

Pemberdayaan dan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang 

yang secara konsekuen melaksanakan keputusa tersebut. Orang-orang yang 

telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, 

bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha 

mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber 

lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung 

pertolongan dari hubungan eksternal. 
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Berdasarkan pendapat tersebut, pemberdayaan dapat disimpulkan sebagai proses 

adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan 

kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah 

kemiskinan. Pemberdayaan sebagai tujuan menunjuk pada keadaan atau hasil 

yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, 

memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam 

memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial 

seperti kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, memiliki mata 

pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam 

melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.   

 

2. Tujuan Pemberdayaan 

 

 

Tujuan pemberdayaan secara umum adalah meningkatkan kemandirian individu 

/masyarakat yang tidak berdaya menjadi individu/masyarakat yang berdaya, tidak 

bergantung terhadap lingkungan eksternal, serta mampu mengambil keputusan-

keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup.  Terdapat beberapa pendapat 

ahli yang menjelaskan tentang hakikat pemberdayaan masyarakat.  

 

Pertama, oleh Sulistiyani (2004: 80) menyatakan bahwa : 

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk 

individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi 

kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka 

lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat yang dimaksud adalah kondisi 

yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan memikirkan, 

memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi 

mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan 

mempergunakan daya kemampuan yang terdiri dari atas kemampuan 

kognitif, konatif, psikomotorik, afektif dengan pengerahan sumber daya 

yang dimiliki oleh lingkungan internal tersebut. 
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Kedua, oleh Kristiadi dalam Wrihatnolo (2007: 117) menyatakan bahwa : 

 

Ujung dari pemberdayaan masyarakat harus membuat masyarakat menjadi 

swadiri, mampu mengurusi dirinya sendiri, swadana, mampu membiayai 

kebutuhan sendiri, dan swasebada, mampu memenuhi kebutuhannya 

sendiri secara berkelanjutan. 

 

 

Sehingga diketahui esensi pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya individu 

atau masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian 

berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan dalam memenuhi 

kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti 

kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas 

kehidupannya. 

 

3. Indikator Keberdayaan 

 

 

Keberahasilan sebuah program pemberdayaan dapat dilihat dari indikator 

keberdayaan.  Schuler dalam Suharto (2010: 64) menyatakan bahwa, terdapat 

delapan indikator pemberdayaan yang disebut indek pemberdayaan yaitu : 

a. Kebebasan mobilitas, seperti keluar rumah untuk kepasar, kepuskesmas, 

dan lain-lain. Mobilitas tinggi jika individu mampu pergi sendirian. 

b. Kemampuan membeli komoditas kecil, yaitu membeli kebutuhan pokok. 

Individu dianggap mampu jika dapat mengambil keputusan sendiri dalam 

memenuhi kebutuhan, terutama jika mengunakan uang sendiri. 

c. Kemampuan membeli komunitas besar, yaitu barang-barang sekunder dan 

tersier seperti televisi.  

d. Terlibat dalam pengambilan keputusan rumah tangga. 

e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga, misalnya melarang bekerja 

diluar rumah. 

f. Kesadaran hukum dan politik, seperti mengetahui siapa nama presiden, 

anggota DPRD, serta mengetahui pentingnya surat nikah. 

g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes,  

h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, berupa memiliki 

rumah, tanah, asset produktif, dan tabungan.  
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Fetterman dalam Mubarak (2010: 58) menyatakan bahwa, terdapat 10 prinsip-

prinsip dalam evaluasi pemberdayaan yaitu meliputi : 

a. Improvement (peningkatan), 

b. Community ownership (kepemilikan komunitas), 

c. Inclusion (inklusi), 

d. Democratic participation (partisipasi demokrasi), 

e. Social justice (keadilan sosial), 

f. Community knowledge (tingkat pengetahuan komunitas), 

g. Evidence-based strategies (strategi berbasis alasan), 

h. Capacity building (pengembangan kapasitas), 

i. Organizational learning (pembelajaran organisasi), 

j. Accountability (akuntabilitas). 

 

 

F. Program Keluarga Harapan (PKH) 

 

 

Tinjauan tentang Program Keluarga Harapan (PKH) bersumber dari dokumen-

dokumen resmi Kementrian Sosial RI yang meliputi Pedoman Umum PKH tahun 

2012, 2013 dan 2015 serta Buku Saku Pendamping tahun 2011 dan 2015. 

 

1. Pengertian PKH 

 

 

Berdasarkan Panduan Umum, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah: 

Suatu program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan 

uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin 

(RTSM/KSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH.  

 

 

2. Tujuan PKH  

 

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah : 

Untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai 

kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah 

perilaku RTSM/KSM yang relatif kurang mendukung peningkatan 

kesejahteraan, terutama pada kelompok RTSM/KSM. Tujuan tersebut 

sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target Millinnium 

Development Goals (MDGs). 
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Tujuan khusus PKH meliputi empat hal yaitu: 

a. Meningkatkan status sosial ekonomi RTSM, 

b. Meningkatkan taraf pendidikan anak RTSM, 

c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak 

balita dan anak usia 5 – 7 tahun yang belum masuk sekolah dasar, 

d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, 

khususnya bagi anak-anak RTSM. 

 

 

3. Penerima PKH  

 

 

Adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau Keluarga Sangat Miskin 

(KSM) yang memenuhi satu atau beberapa kriteria yaitu: 

a. Ibu hamil/ibu nifas/anak balita, 

b. Anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (pra sekolah) 

c. Anak SD/MI (usia 7-12 tahun), 

d. Anak SLTP/ MTs (usia 12-15 tahun),  

e. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. 

  

 

4. Kewajiban Peserta PKH 

 

 

a. Kewajiban Bidang Kesehatan 

 

RTSM/KSM diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan 

dalam protokol pelayanan kesehatan. Ibu hamil melakukan pemeriksaan di 

fasilitas kesehatan sebanyak empat kali, mendapatkan suplemen tablet Fe, proses 

persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan serta Ibu nifas harus melakukan 

pemeriksaan kesehatannya setidaknya tiga setelah melahirkan. Balita diwajibkan 

melakukan imunisasi dan kunjungan keposyandu setiap bulannya. 
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b.  Kewajiban Pendidikan 

 

Anak peserta PKH usia 7 – 15 tahun harus didaftarkan atau terdaftar pada satuan 

pendidikan baik SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/ 

Salafiyah Wustha/Paket B termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti 

kehadiran dikelas minimal 85 % dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun 

ajaran berlangsung.  

 

5. Besaran Bantuan PKH 

 

 

Besaran bantuan tunai PKH yang diterima oleh KSM bervariasi antara yang satu 

dengan yang lain, sesuai jumlah anggota keluarga yang terhitung menurut 

ketentuan penerimaan bantuan PKH, baik komponen pendidikan atau kesehatan.   

Tabel 5. Indeks Bantuan PKH 

Indeks Bantuan Bantuan per RTSM per tahun 

Bantuan Tetap 240.000 

Bantuan bagi RTSM/KSM yang memiliki: 

a. Anak usia di bawah 6 tahun atau 

b. Ibu hamil/menyusui 

                            1.000.000 

c. Anak peserta pendidikan setara SD/MI                                500.000 

d. Anak peserta pendidikan setara  SMP/MTs  1.000.000 

Rata-rata bantuan per RTSM/KSM     1.800.000 

Bantuan minimum per RTSM/KSM                                800.000 

Bantuan maksimum per RTSM/KSM    2.800.000 

 

Sumber: SK Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial No.121/LJS/06/2013 
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6. Kelembagaan PKH 

 

 

a. Kelembagaan Tingkat Pusat 

  

Kelembagaan ditingkat Pusat terdiri dari Tim Pengendali yang diketuai oleh 

Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat; Tim Pengarah Pusat terdiri dari 

Kementrian PPN/Bappenas, Kementrian Sosial, Kementrian Kesehatan, 

Kementrian Pendidikan, Kementrian Keuangan, Kementrian Agama, Kementrian 

Komunikasi dan Informatika, Kementrian Dalam Negeri, BPS dan Kementrian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Tim Koordinasi Teknis Pusat yang terdiri dari 

pejabat aselon II atau aselon III yang ditunjuk Tim Pengarah Pusat; dan Unit 

Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH Pusat) yang merupakan pelaksana 

program dibawah kendali Direktorat Jenderal  Bantuan dan Jaminan Sosial 

Kementrian Sosial. 

 

Gambar 3. Kelembagaan PKH Tingkat Pusat – Tingkat Kecamatan 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pendum PKH 2013 

Tim Pengendali 

    

          Tim Pengarah 

 

UPPKH Pusat Tim Koordinasi Teknis  

Pemerintah Pusat 

Lembaga Pembayar 

Lembaga Pembayar 

Pelaksana  
Tim Koordinasi Teknis 

Kecamatan 

UPPKH Kecamatan 

UPPKH Provinsi 

UPPKH Kabupaten/Kota Tim Koordinasi Teknis 

Kabupaten/Kota 

Lembaga Pembayar Kantor 

UPT 

Tim Koordinasi Teknis 

Pemerintah Provinsi 
Lembaga Pembayar Wilayah 
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b. Kelembagaan Tingkat Daerah  

 

Terdiri dari Tim Koordinasi PKH Provinsi, Tim Koordinasi PKH 

Kabupaten/Kota, dan UPPKH Kabupaten/Kota.  Tim Koordinasi PKH Propinsi 

terdiri dari Gubernur sebagai pembina, Sekretaris Daerah ketua tim pengarah, 

kepala Bappeda Provinsi ketua tim teknis, kepala Dinas Sosial Provinsi sebagai 

sekretaris, dan anggota meliputi kepala dinas Pendidikan, Kesehatan, kepala BPS, 

kepala kantor wilayah Agama, dan kepala instansi lain yang dianggap perlu.   

 

Tugas dan tanggungjawab Tim Koordinasi PKH Provinsi secara umum meliputi 

koordinasi persiapan provinsi untuk mendukung pelaksanaan PKH, dan 

koordinasi rutin terhadap partisipasi Provinsi dan Kabupaten/kota terkait 

pelaksanaan PKH.  Tim Koordinasi PKH Kabupaten/Kota meliputi Bupati sebagai 

Pembina, Sekertaris Daerah sebagai ketua tim pengarah, Bappeda sebagai ketua 

tim teknis, Kepala Dinas Sosial sebagai sekretaris, dan anggota yang terdiri dari 

kepala dinas Pendidikan, Kesehatan, BPS, Koordinator UPPKH Kabupaten, 

Camat Lokasi PKH serta instansi lain yang dianggap perlu.   

 

Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Kabupaten terdiri dari unsur Dinas Sosial 

Kabupaten/Kota, serta tenaga Operator yang direkrut oleh Kementrian Sosial dan 

ditempatkan di secretariat UPPKH Kabupaten/Kota. Sedangkan UPPKH 

Kecamatan merupakan pelaksana PKH pada tingkatan terbawah pada pelaksana 

PKH.  Keanggotaan UPPKH Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, 

Kasi Kesejahteraan Masyarakat, Kepala UPTD Pendidikan, Kepala UPTD 

Kesehatan, BPS, Pendamping PKH dan kepala-kepala Kampung.  
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7. Kegiatan PKH 

 

 

Kegiatan PKH merupakan tahapan pelaksanaan PKH yang meliputi berbagai 

kegiatan yang dilakukan oleh seluruh komponen PKH dari awal ditetapkan suatu 

lokasi PKH sampai dengan berakhirnya program PKH.  Berdasarkan panduan 

umum, kegiatan PKH meliputi sebagai berikut: 

a. Penetapan Sasaran (targeting) 

b. Pertemuan Awal dan Validasi 

c. Pembentukan Kelompok KSM 

d. Penyaluran Bantuan 

e. Verifikasi Komitmen 

f. Pemutahiran Data KSM 

 

Gambar 4. Kegiatan PKH 

Sumber: UPPKH Pusat 
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Untuk mendukung terlaksananya siklus tersebut, maka dilakukan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut;  

1. Koordinasi dan Sosialisasi,  

2. Rekruitmen, dan Pelatihan,  

3. Rapat koordinasi tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota,  

4. Bimbingan teknis pendamping dan operator (reguler) serta penyedia 

layanan (service provider)  

5. Pengaduan masyarakat,  

6. Monitoring dan evaluasi  

7. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) – Family 

Development Sesion (FDS). 

 

 

8. Evaluasi PKH 

 

Panduan Umum PKH (2011: 41) menyatakan bahwa evaluasi PKH bertujuan 

untuk melihat hasil (output) dan dampak (outcome) pelaksanaan PKH.  Evaluasi 

tersebut mengunakan indikator hasil dan indikator dampak.  Indikator hasil (efek) 

dan dampak implementasi PKH dalam penelitian ini menitik beratkan pada aspek: 

1. Persentase anak RTSM yang bersekolah, 

2. Persentase anak yang ke Posyandu, 

3. Berkurangnya tingkat kemiskinan peserta PKH setelah 2 sampai 4 tahun 

pelaksanaan program, 

4. Meningkatnya angka partisipasi sekolah anak RTSM setelah 2 sampai 4 

tahun pelaksanaan program. 

 

 

G. Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) 

Program perlindungan sosial (Cluster I) dalam strategi pengentasan kemiskinan di 

Indonesia meliputi beberapa program diantaranya PKH, Program Simpanan 

Keluarga Sejahtera (PSKS), BPJS Kesehatan, serta program Beras Sejahtera 

(Rastra). 
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PSKS atau sebelumnya dikenal dengan program BLSM merupakan bagian dari 

skema Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cast Transfer) yang diterapkan di 

Indonesia sebelum adanya PKH.  Pada tahun 2005 Pemerintah mengeluarkan 

Inpres Nomor 12 tahun 2005 tentang kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

kepada rumah tangga miskin akibat kenaikan harga BBM.  Kemudian pada tahun 

2008, kembali Pemerintah megulirkan BLT melalui Inpres nomor 3 tahun 2008. 

Tahun 2013, Pemerintah kembali melaksanakan program serupa dengan nama 

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) melalui Inpres Nomor 5 

Tahun 2013 sebagai kelanjutan dari program BLT.  Maksud kebijakan tersebut 

tetap sama, yaitu dalam rangka pemberian subsidi kepada masyarakat miskin 

akibat kenaikan harga BBM.  Kemudian pada tahun 2014 melalui Inpres Nomor 7 

Tahun 2014, Pemerintah kembali meluncurkan Program Simpanan Keluarga 

Sejahtera (PSKS) atau yang dikenal dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 

sebagai penganti program BLSM.  Penerima KKS sebesar 15,5 Juta Rumah 

Tangga Miskin yang merupakan 25% Rumah Tangga dengan status sosial 

ekonomi terendah. 

Pelaksanaan program BLT tersebut, sejak tahun 2005 sampai dengan PSKS tahun 

2014 menimbulkan berbagai persoalan dimasyarakat.  Hal tersebut sebagaimana 

penelitian-penelitian terdahulu tentang implementasi program BLT, BLMS, 

bahkan PSKS pada tahun 2014.  Bahkan Pemerintah mengeluarkan panduan 

Solusi Masalah Kepesertaan dan Pemutahiran Data Penerima KPS tahun 2013 

sebagai langkah antisipasi permasalahan implementasi program PSKS tersebut. 
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Berikut ini pernyataan penelitian sebelumnya prihal implementasi BLT, BLSM 

serta PSKS.  Pernyataan pertama: disampaikan oleh Igbal (2008: 139) dalam 

penelitiannya di Kabupaten Kudus yang menyatakan bahwa : 

Kendala pelaksanaan program BLT meliputi sikap pelaksana program 

yang kurang baik, dengan indikasi adanya pemotongan bantuan oleh 

oknum pemerintah desa, permasalahan penerima BLT yang tidak tepat 

karena kriteria kemiskinan yang ditetapkan sulit diaplikasikan 

dimasyarakat, terjadi konflik ditengah masyarakat akibat tidak menerima 

program tersebut, serta pelaksana program seperti tim koordinasi tidak 

berjalan dengan optimal. 

 

Penelitian kedua; diungkapkan oleh Nurmiza (2014: 20) dalam penelitiannya di 

Kecamatan Tanjung Pinang Barat yang menyatakan bahwa: 

Masalah utama dalam pelaksanaan program BLSM berkaitan dengan basis 

data yang digunakan sebagai calon penerima merupakan data tahun 2011, 

masih ditemukannya masyarakat yang mampu namun mendapatkan BLSM,  

kurangnya koordinasi pelaksana program, serta terjadinya gejolak ditengah 

masyarakat akibat penerima BLSM yang tidak sesuai dengan sasaran program.   

 

Penelitian ketiga oleh Asmawati (2014: 109) dalam penelitiannya di Yogyakarta 

menyatakan bahwa : 

Walaupun pelaksanaan program BLSM telah sesuai dengan sasaran yang 

dituju, namun pelaksanaan program masih menimbulkan beberapa catatan 

diantaranya adalah jumlah bantuan Rp.150.000,- perbulan selama empat bulan 

tersebut dirasa belum memenuhi kebutuhan rumah tangga miskin, penerima 

BLSM belum merata, masih terdapat rumah tangga miskin yang belum 

menerima program BLSM, serta program tersebut tidak memecahkan akar 

masalah kemiskinan itu sendiri. 

 

 

Kementrian Sosial RI dalam panduan Solusi Masalah Kepesertaan dan 

Pemutahiran Data Penerima KPS tahun 2013, menyatakan bahwa : 

Pelaksanaan program BLSM yang didistribusikan pada Juni 2013 tersebut 

menjadi sorotan masyarakat. Banyak opini yang berkembang ditengah 

masyarakat prihal pelaksanaan program BLSM diantaranya adalah persoalan 

penerima BLSM adalah masyarakat yang kaya, sedangkan yang lebih berhak 

justru tidak mendapatkan manfaat, serta terjadi pemotongan bantuan oleh 

oknum yang tidak bertangungjawab. 
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H. Kerangka Pikir 

 

Pemikiran awal yang melandasi penelitian ini adalah fakta masih tingginya angka 

kemiskinan di Indonesia dalam dekade terakhir, serta tingginya komitmen 

Pemerintah dalam penangulangan kemiskinan di Indonesia melalui alokasi APBN 

yang terus meningkat setiap tahunnya.  Namun faktanya, capaian pelaksanaan 

program penanggulangan kemiskinan justru mengalami perlambatan 1 – 1,5% 

setiap tahunnya.  Hal tersebut tentunya tidak selaras dengan besarnya alokasi 

anggaran yang telah dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. 

 

PKH merupakan bagian dari program perlindungan sosial (cluster I) dalam rangka 

mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. PKH telah 

diimplementasikan sejak tahun 2007 secara Nasional pada 34 Provinsi di 

Indonesia.  PKH merupakan varian program Bantuan Tunai Bersayarat 

(Conditional Cast Transfer) yaitu berupa pemberian sejumlah uang tunai yang 

diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) penerima bantuan dalam 

periode tiga bulanan, selama enam tahun implementasi program.  Sehingga 

diharapkan terjadi perubahan pada penerima PKH yang semula sangat miskin 

menjadi miskin, bahkan diharapkan dapat keluar dari garis kemiskinan.  

 

Namun PKH tidak sepenuhnya sama dengan program bantuan tunai seperti BLT, 

BLSM atau PSKS yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah.  Letak 

perbedaan PKH dengan program bantuan tunai lainnya terletak pada syarat yang 

mewajibkan penerima program memenuhi komitmen pendidikan dan kesehatan 

sesuai dengan ketentuan PKH.  Sedangkan pada program BLT, BLSM atau PSKS 

tidak mewajibkan adanya persyaratan tersebut. 
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Implementasi PKH di Kabupaten Lampung Tengah telah berjalan selama empat 

tahun terhitung 2011 - 2014.  Terjadi penurunan jumlah KSM yang cukup 

signifikan dalam tiga tahun terakhir implementasi PKH yaitu 2,741 KSM atau 

setara dengan 5,27%.  Jika dibandingkan dengan capaian penurunan angka 

kemiskinan Nasional, maka capaian penurunan tersebut sangat signifikan.   

 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mendapatkan gambaran 

komprehensif mengenai bagaimana sesungguhnya implementasi PKH terhadap 

KSM penerima bantuan di Kecamatan Gunung Sugih yang merupakan Ibu Kota 

Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2011 - 2014. Penelitian ini mencoba 

untuk mengambarkan hubungan antara desain PKH sebagai sebuah kebijakan 

publik dengan realitas implementasi yang dilakukan oleh implementor program di 

Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2011 – 2014. 

 

Proses implementasi PKH tersebut meliputi kegiaan penetapan sasaran 

(targeting), pertemuan awal dan validasi, pembentukan kelompok KSM, 

penyaluran bantuan, verifikasi komitmen dan pemutahiran data KSM.  Selain 

siklus tersebut, terdapat beberapa kegiatan pendukung yang turut mempengaruhi 

implementasi PKH, kegiatan tersebut meliputi koordinasi dan sosialisasi, rapat 

koordinasi tingkat kabupaten dan kecamatan. 

 

Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis mengunakan model implementasi 

Edward III yang mengunakan empat indikator implementasi kebijakan publik.  

Indikator tersebut meliputi komunikasi, sumber-sumber, disposisi atau 

kecenderungan-kecenderungan  serta struktur birokrasi.  
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I. Bagan Kerangka Pikir 

 

Gambar. 4 Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil pemikiran penulis 

Pemerintah Menetapkan Kebijakan Program 

Keluarga Harapan (PKH) secara Nasional 

sejak 2007 - sekarang 

Implementasi Program Keluarga Harapan 

di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten 

Lampung Tengah 2011 - 2014 

 

Permasalahan Kemiskinan  

Indonesia  

Indikator Implementasi  

Edward III 

 

1. Komunikasi,  

2. Sumber-sumber, 

3. Disposisi  

4. Struktur birokrasi 

Komitmen Peserta PKH 

Bidang Pendidikan 

 

Komitmen Peserta PKH Bidang 

Kesehatan 

 

Kualitas Kebijakan: 

Program Keluarga Harapan 

(PKH) 

 

Aspek Implementasi PKH 

Input    : Penetapan Rumah Tangga Sasaran  

              (Targetting) 

Proses  : 1. Pertemuan Awal & Validasi 

               2. Pembentukan Kelompok KSM 

               3. Pemutahiran Data 

                

Output : 1.  Penyaluran Bantuan  

                2. Verifikasi Komitmen 



    

 

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

  

 

 

A.  Tipe Penelitian 

 

 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif.  Arikunto (2005: 234) menyatakan bahwa penelitian deskriptif 

merupkan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi 

mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya 

pada saat penelitian dilakukan.  

 

Nazir (2003: 54) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.  Tujuan penelitian 

ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena 

yang di teliti. 

 

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006: 4) menyatakan bahwa metodologi 

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang yang dapat diamati.  

Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu yang diteliti secara holistik.   
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Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana dampak kebijakan Bantuan Tunai 

Bersyarat (Conditional Cash Transfer) pada Program Keluarga Harapan terhadap 

peningkatan keberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin (KSM) penerima 

bantuan di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dalam bentuk 

kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang diteliti.   

 

B.  Fokus Penelitian 

 

Moleong (2006: 63) menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk 

membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian untuk memilih data 

yang relevan, agar tidak dimasukkan kedalam data yang sedang dikumpulkan, 

walaupun data tersebut menarik.   

 

Penulis menetapkan bahwa yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Implementasi kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan 

Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Faktor pendukung dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di 

Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. 

3. Hambatan dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di 

Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tahun 2011 - 2014. 

 

C.  Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung 

Tengah dengan jumlah penerima PKH sebanyak 1.099 KSM. 
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Penentuan lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut: Pertama, 

Kecamatan Gunung Sugih merupakan lokasi PKH dengan jumlah KSM terbanyak 

ke-dua se-Lampung Tengah, serta merupakan pusat pemerintahan. Kedua, 

pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam penelitian.  Ketiga, faktor kemudahan 

dalam memperoleh sumber data dalam penelitian. 

 

D.  Jenis dan Sumber Data 

 

Lofland dalam Moleong (2006: 157) jenis data dalam penelitian kualitatif terbagi 

dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.  Sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.  Sumber data utama dapat 

dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam audio tapes, pengambilan 

foto atau film.  Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

 

1. Data Primer.  

 

Hasan (2002: 82) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan 

oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui hasil wawancara  

mendalam dengan informan dan catatan di lapangan yang relevan dengan masalah 

penelitian.  Informan-informan yang dipilih tersebut meliputi : 

a. Satu orang informan yang mewakili UPPKH Kabupaten Lampung Tengah 

b. Satu orang petugas operator UPPKH Kabupaten Lampung Tengah 

c. Satu orang informan yang mewakili UPPKH Kecamatan Gunung Sugih 

d. Dua orang petugas Pendamping PKH Kecamatan Gunung Sugih 

e. Dua orang KSM penerima PKH 
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Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang mewakili 

populasi.  Informan ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan teknik 

purposive sampling, dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan menggunakan beberapa orang lain 

sebagai key informan. 

 

2. Data Sekunder 

 

Hasan (2002: 82) data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada.  Data diperoleh dari 

kepustakaan, studi dokumentasi atau dari laporan penelitian terdahulu.  Sehingga 

data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui catatan-catatan, arsip, 

dan dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informasi pendukung 

dalam analisis data primer. 

 

E. Penentuan Informan 

 

Kanto dalam Bungin (2003: 53) menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak 

bermaksud mengambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi 

kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih fokus kepada 

representasi terhadap fenomena sosial.  Dalam prosedur sampling yang terpenting 

adalah bagaimana peneliti menentukan informan kunci (key informan) atau situasi 

sosial tertentu yang sarat dengan informasi yang relevan dengan penelitian. 

Informan dalam penelitian kualitatif ditentukan secara sengaja (purposive 

sampling).  Jika dalam tahap pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan veriasi 

informasi maka penelitian dapat dikatakan telah mendapatkan sebuah kesimpulan.   
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Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan mengunakan teknik bola salju 

(snow ball sampling).  Kanto dalam Bungin (2003: 54) menyatakan bahwa teknik 

snow ball sampling meliputi tiga tahapan yaitu pertama, pemilihan sampel awal 

untuk untuk diwawancarai, kedua, pemilihan sampel lanjutan untuk memperluas 

deskripsi informasi dan ketiga, menghentikan pemilihan sampel lanjutan jika 

terjadi replikasi informasi yang diperoleh.  

 

F.  Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder 

dilakukan dengan suatu penelitian secara seksama, yaitu dengan cara : 

 

1.  Wawancara Mendalam (Deep Interview) 

  

Teknik wawancara yang diarahkan pada suatu masalah tertentu atau yang menjadi 

pusat penelitian.  Ini merupakan sebuah proses untuk menggali informasi secara 

langsung dan mendalam sebagai data primer. Wawancara mendalam ini dilakukan 

dengan informan yang dianggap memiliki representasi informasi yang relevan 

dengan penelitian.   

 

2.  Dokumentasi 

 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai catatan-catatan, dokumen-

dokumen, transkip, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, notulen rapat atau 

agenda-agenda.  Data-data tersebut diharapkan mampu memperkaya teori, 

pendapat serta pemikiran terkait dengan dampak kebijakan Program Keluarga 

Harapan terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin Penerima bantuan. 



 

 

45 

 

G.  Teknik Pengolahan Data  

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diolah melalui :  

1. Tahapan editing 

 

Merupakan kegiatan mengolah data dengan cara meneliti data yang berhasil 

diperoleh melalui wawancara mendalam atau dokumentasi dalam rangka 

menjamin validitas data sehingga dapat segera diproses lebih lanjut. 

 

2. Tahapan interpretasi 

 

Data yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel, selanjutnya 

diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.  

  

H.  Teknik Analisis Data 

 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong (2006: 248) 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan  apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.   

 

Drury dalam Moleong (2006: 248) menyatakan bahwa tahab analisis data 

kualitatif melalui proses yaitu pertama mencatat hasil catatan lapangan, kedua 

mengumpulkan dan memilah-milah, mengklasifikasikan, membuat iktisar dan 

membuat indeks, dan ketiga mencari makna data, menemukan pola dan hubungan 

anatar data serta membuat temuan-temuan umum. 
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Miles dan Huberman (1992: 16-19) menyatakan bahwa analisis data terdiri dari 

tiga alur kegiatan yaitu : 

 

1. Reduksi Data 

 

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian 

dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.  

Reduksi data merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data 

sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.   

 

2. Penyajian Data (Display Data) 

 

Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  Penyajian data yang sering 

dipergunakan pada analisis data kualitatif adalah data dalam bentuk teks naratif 

berupa peristiwa-peristiwa yang ditampilkan secara berurutan.  Data-data yang 

diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan dikumpulkan untuk 

selanjutnya diambil kesimpulan yang disajikan dalam bentuk deskriptif. 

 

3. Verifikasi dan Kesimpulan 

 

Hasil wawancara dengan informan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan 

masalah dan tujuan penelitian.  Pada tahap ini peneliti mulai mencari arti benda-

benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab-akibat dan proporsi. Hasil verifikasi data tersebut kemudian 

ditarik kesimpulan. 
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I.  Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2006: 324) ada beberapa teknik untuk 

memperoleh tingkat keabsahan data yang meliputi sebagai berikut: 

1. Kredibilitas Data 

 

Kredibilitas data diperoleh dengan melakukan teknik triangulasi yaitu teknik 

keabsahan data yang memanfaatkan data dari luar data tersebut sebagai 

pembanding sehingga kebenaran itu dapat diketahui dengan pasti, selain itu juga 

dapat melakukan pengamatan, memperbanyak referensi serta melakukan 

pembicaraan dengan rekan sejawat. 

 

2. Keteralihan Data (Transferability) 

 

Keteralihan data dalam penelitian kualitatif sangat bergantung pada si pemakai, 

yaitu sampai manakah hasil sebuah penelitian dapat mereka gunakan pada konteks 

dan situasi tertentu.  Apabila pemakai melihat ada dalam penelitian itu yang serasi 

pada situasi yang dihadapinya, maka situasi tampak adanya transfer, walaupun 

dapat diduga tidak ada dua situasi yang sama. 

3. Ketergantungan Data (Dependability) 

 

Ketergantungan data dapat digunakan dengan model audit trail yaitu pemeriksaan 

data lapangan, reduksi data, dan interpretasi data. 

 

4. Kepastian Data (Confirmability) 

 

Hal ini diperoleh melalui pengumpulan data, rekonstruksi data, sintesis emik-etik, 

dan memperhatikan etika lapangan. 



 

 

  

 

 

 

 

 

IV.  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Geografi dan Topografi Kecamatan Gunung Sugih 

 

  

Kecamatan Gunung Sugih merupakan satu dari 28 kecamatan yang ada di 

Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan Profil dan Peluang Investasi 

Kecamatan Gunung Sugih (2014: 5), Kecamatan Gunung Sugih terletak pada 

posisi 4° 59° 0° Lintang Selatan dan 105° 13° 0° Bujur Timur.  Diketahui luas 

wilayah Kecamatan Gunung Sugih adalah 130,12 Km2 atau 13.946 Ha.  

 

Batas wilayah Kecamatan Gunung Sugih meliputi; sebelah Utara berbatasan  

dengan kecamatan Terbanggi Besar, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan 

Kota Gajah, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bumi Ratu Nuban dan 

sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Anak Tuha. 

 

Topografi kecamatan Gunung Sugih dapat dikelompokan menjadi empat yaitu 

dearah berbukit dengan ketinggian 1600 m dpl, daerah dataran aluvial, daerah 

rawa pasang surut dan Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Way Seputih dan Way 

Sekampung.  Dari 13.946 Ha luas kecamatan tersebut 1.885 Ha dipergunakan 

sebagai perkampungan, 3.632 Ha untuk persawahan, 6.214 Ha untuk tegalan, 121 

Ha untuk perkebunan dan 2.094 Ha dipergunakan untuk perkebunan campuran.  
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B. Sejarah Pemerintahan Kecamatan Gunung Sugih 

 

 

Undang - Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Sumatra Selatan 

merupakan dasar hukum terbentuknya pemerintahan Negeri pada tahun 1953-

1975.  Sebelum lahirnya Pemerintahan Negeri tersebut, pemerintahan yang 

berlaku adalah Pemerintahan Marga.   

 

Pemerintahan Negeri terdiri dari seorang Kepala Negeri dan Dewan Negeri.  

Kepala Negeri dipilih oleh Dewan Negeri dan Kepala Kampung.  Pada masa ini, 

Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari sembilan negeri yaitu Negeri Trimurjo, 

Metro, Pekalongan, Sribawono, Sekampung, Sukadana, Labuhan Maringgai, Way 

Seputih dan Seputih Barat. 

 

Tahun 1972 secara bertahab Pemerintahan Negeri dihapus oleh Gubernur Daerah 

Tingkat I Lampung, saat ini Pemerintah Provinsi Lampung.  Secara hukum, 

Pemerintahan Negeri tidak berlaku setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 

05 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa tersebut. 

 

Era otonomi daerah pada tahun 1999 dengan konsep Pemerintahan Daerah yang 

pada akhirnya melahirkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah 

Tingkat II Lampung Timur, dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro, maka 

terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Tengah menjadi Kabupaten 

Lampung Timur, Kota Madya Metro dan Kabupaten Lampung Tengah sendiri. 
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Berdasarkan Profil dan Peluang Investasi Kecamatan Gunung Sugih (2004: 9) 

kecamatan Gunung Sugih secara administratif pemerintahan terdiri dari empat 

Kelurahan dan 11 Kampung.  Empat Kelurahan tersebut meliputi Kelurahan 

Gunung Sugih, Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kelurahan Komering Agung dan 

Kelurahan Seputih Jaya.  Sedangkan 11 kampung tersebut meliputi Kampung 

Bangun Rejo, Buyut Ilir, Buyut Udik, Buyut Utara, Fajar Bulan, Gunung Sari, 

Komering Putih, Putra Buyut, Terbanggi Agung, Terbanggi Subing dan Kampung 

Wono Sari. 

 

C. Demografi Kecamatan Gunung Sugih 

 

 

Bedasarkan Profil dan Peluang Investasi Kecamatan Gunung Sugih (2014: 10) 

diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Gunung Sugih pada tahun 2013 

adalah 63.355 jiwa yang terdiri dari 31.501 laki-laki dan 31.854 wanita.  Dengan 

kepadatan penduduk mencapai 560 jiwa/Km2.  Secara umum penduduk Gunung 

Sugih sangat heterogen, namun dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu 

penduduk asli Lampung Abung Siwo Migo, dan penduduk pendatang yang terdiri 

dari suku Jawa, Sunda, Banten, Palembang, Padang dan lainnya.   

 

Berdasarkan Profil dan Peluang Investasi Kecamatan Gunung Sugih (2014: 11), 

perekonomian masyarakat Gunung Sugih meliputi petani sawah, petani kebun dan 

ladang, petani tambak dan ikan, serta sebagian penduduk yang berprofesi sebagai 

PNS, TNI/POLRI, BUMN dan pensiunan. Berikut penjelasan jenis kegiatan 

perekonomian penduduk di Kecamatan Gunung Sugih. 
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Tabel 6. Jenis Kegiatan Perekonomian Penduduk Kecamatan Gunung Sugih 

No Jenis Kegiatan Perekonomian Jumlah KK % 

1 Petani Sawah 3.654 6,35 

2 Petani Kebun dan Ladang 32.125 55,82 

3 Petani Tambak dan Ikan 12.879 22,38 

4 Petani PNS, TNI/POLRI 4.567 7,94 

5 Perdagangan 4.320 7,51 

 

Sumber : Diolah Profil dan Peluang Investasi Kecamatan Gunung Sugih 2014 

 

Berdasarkan survey PPLS tahun 2011 oleh BPS Kabupaten Lampung Tengah 

diketahui jumlah penduduk miskin Kecamatan Gunung Sugih mencapai angka 

5.380 Kepala Keluarga (KK).  Jumlah tersebut meningkat 17% pada tahun 2012.  

Lampung Tengah dalam Angka (2013: 233) menyatakan bahwa jumlah penduduk 

miskin Kecamatan Gunung Sugih pada tahun 2012 sebesar 6.311 Kepala 

Keluarga.  Sehingga Kecamatan Gunung Sugih tahun 2012 menempati peringkat 

ketiga Kecamatan dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Lampung Tengah 

setelah Kecamatan Bandar Mataram (10.047 KK) dan Kecamatan Terbanggi 

Besar (7.723 KK).   

 

Berdasarkan dokumen penyelesaian entry data pada tahap pertama tahun 2011 

diketahui bahwa jumlah calon peserta PKH yang ditetapkan oleh Kementrian 

Sosial RI untuk Kabupaten Lampung Tengah sebesar 16.165 KK. Setelah 

dilakukan validasi dan pertemuan awal ditetapkan penerima PKH Lampung 

Tengah adalah 12.786 KSM. Terdapat 3.379 KK yang tidak layak menjadi peserta 

PKH. Sedangkan hasil validasi di Kecamatan Gunung Sugih menetapkan jumlah 

penerima PKH pada tahun 2011 sebesar 1.186 KSM.  Kecamatan Gunung Sugih 

merupakan Kecamatan dengan jumlah KSM terbesar ke-dua setelah Terbanggi 

Besar dengan jumlah 1.259 KSM. 
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D. Fasilitas Pendidikan Kecamatan Gunung Sugih 

 

 

Berdasarkan data Profil dan Peluang Investasi Kecamatan Gunung Sugih (2014: 

14-15) kondisi fasilitas pendidikan di kecamatan Gunung Sugih dapat dijelaskan 

dalam tabel berikut. 

 

Tabel 7. Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Gunung Sugih Tahun 2014 

No Jenjang Pendidikan Jumlah Sekolah Jumlah Murid Jumlah Guru 

1 SD Negeri 34 unit 7.300 siswa 538 orang 

2 SMP Negeri 7 unit 1.747 siswa 163 orang 

3 SMA Negeri 2 unit 476 siswa 65 orang 

Total 43 unit 9.523 siswa 776 orang 

 

Sumber : Profil dan Peluang Investasi Kecamatan Gunung Sugih 2014 

 

 

Berdasarkan Data UPPKH Kabupaten Lampung Tengah tahun 2013, terdapat 38 

unit satuan sekolah pada tingkat SD/MI sederajat dan 12 unit sekolah tingkat 

SMP/MTS sederajat yang menjadi tempat belajar bagi siswa-siswa peserta PKH 

di Kecamatan Gunung Sugih. Jumlah siswa PKH pada tingkat SD/MI dan 

SMP/MTS yang sedang menempuh pendidikan berjumlah 1.393 siswa. 

 

E. Fasilitas Pendidikan Kecamatan Gunung Sugih 

 

 

Sebagai Ibu Kota Kabupaten, Kecamatan Gunung Sugih memiliki berbagai 

fasilitas yang lengkap baik fasilitas pendidikan atau pun fasilitas kesehatan. 

Berikut tabel jumlah dan tingkat fasilitas kesehatan yang ada di kecamatan 

Gunung Sugih. 
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Tabel 8. Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Gunung Sugih 

No Nama Fasilitas Kesehatan Jumlah 

1 Rumah Sakit 1 unit 

2 Puskesmas 2 unit 

3 Puskesmas Pembantu (Pustu) 8 unit 

4 Pondok Bersalin Desa 6 unit 

5 Posyandu 75 unit 

6 Rumah Bersalin 1 unit 

         Total Faskes 93 unit 

 

Sumber : Profil dan Peluang Investasi Kecamatan Gunung Sugih 2014 

 

 

Berdasarkan data UPPKH Kabupaten Lampung Tengah tahun 2013, diketahui 

terdapat 95 unit fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Gunung Sugih, dengan 

rincian 55 unit Posyandu telah melayani kunjungan KSM PKH pada setiap 

bulannya. Sementara untuk fasilitas Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas 

Pembantu belum diperoleh data pasti berkaitan dengan gambaran kunjungan KSM 

pada fasilitas kesehatan tersebut.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VI.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A.  Simpulan 

 

 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Gunung Sugih 

Kabupaten Lampung Tengah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gunung Sugih 

Kabupaten Lampung Tengah yang telah berlangsung sejak tahun 2011 – 2013, 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Aspek Input; meliputi kegiatan penetapan Rumah Tangga Sasaran 

(RTS) atau targetting Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan 

Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.  Kegiatan ini telah 

berjalan sesuai dengan ketentuan dalam penetapan RTS, dimana 

penerima PKH di Kecamatan Gunung Sugih adalah Keluarga Sangat 

Miskin (KSM) dengan karakteristik meliputi; jumlah penerima PKH 

yang memiliki rumah dari dinding kayu/bambu 48,32%, rumah dengan 

bata merah kualitas rendah 51,68%, penerima berprofesi buruh 

50,14%, petani 42,95%, serta pekerjaan lainnya 6,91%. 

b. Aspek Proses meliputi tiga hal yaitu; Pertama pelaksanaan kegiatan 

Pertemuan Awal dan Validasi di Kecamatan Gunung Sugih tahun 2011 

yang menghasilkan 1.186 RTS ditetapkan layak sebagai penerima 
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PKH, sedangkan 394 RTS atau 24,9% dinyatakan tidak layak menjadi 

peserta PKH.  Kedua kegiatan Pembentukan Kelompok KSM sebagai 

sarana komunikasi, koordinasi dan pertemuan bulanan antara peserta 

PKH dengan petugas Pendamping PKH telah berjalan dengan baik.  

Ketiga kegiatan Pemutahiran Data sebagai upaya updating data juga 

telah dilakukan pada setiap tahap pemutahiran data.  

c. Aspek Output meliputi dua hal yaitu; Pertama pelaksanaan kegiatan 

verifikasi komitmen pada fasdik dan faskes sejak 2011 – 2013 yang 

menunjukan adanya perubahan sikap positif peserta PKH.  Dimana 

terjadi peningkatan partisipasi kehadiran peserta PKH sebesar 5,08% 

pada fasdik serta terjadi peningkatan kunjungan peserta PKH pada 

faskes sebesar 19,45%. Kedua pelaksanaan penyaluran bantuan PKH 

sejak 2011 – 2014 menunjukan angka realisasi sebesar 99,93%. 

Kebermanfaatan bantuan PKH sangat membantu peserta PKH dalam 

memenuhi berbagai kebutuhan, terutama untuk mendukung fasilitas 

sekolah anak, serta mencukupi kebutuhan konsumsi sehari-hari.  

 

2. Terdapat faktor yang mendukung implementasi PKH di Kecamatan Gunung 

Sugih Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2011 – 2014 yang meliputi : 

a. Aspek komunikasi (comminication) berupa dukungan kelembagaan 

PKH Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari Tim Koordinasi 

Teknis PKH, serta Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan 

(UPPKH) yang telah berjalan dengan baik, melalui rapat koordinasi 

yang telah berjalan rutin dan kontinue.  
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b. Aspek kecenderungan (dispotitions), berupa dua hal yaitu dukungan 

Pemerintah Daerah berupa alokasi dana sharing PKH yang bersumber 

dari APBD, serta dukungan kebijakan lainnya. 

c.  Aspek sumber-sumber (resources), berupa komitmen serta kapasitas 

petugas pelaksana PKH yang memadai. 

 

3.  Hambatan dalam implementasi PKH di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten 

Lampung Tengah sejak 2011 – 2014 meliputi;  

a. Kendala dalam pelaksanaan penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS) 

yang disebabkan oleh permasalahan sumber data yang tidak akurat, hal 

tersebut berimplikasi pada penolakan data calon penerima oleh 

sebagian aparat Desa atau Kecamatan, serta menimbulkan aksi protes 

warga yang tidak terdaftar dalam calon penerima PKH.  

b. Keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pemutahiran data, akibat 

tidak terpenuhinya sebagian prasyarat administratif KSM seperti; 

Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Raport Sekolah, 

Kartu Menuju Sehat (KMS), dan kartu Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 

pada saat pemutahiran data berlangsung. 

c. Permasalahan keterlambatan dalam pelaksanaan verifikasi komitmen, 

akibat kinerja beberapa petugas pendamping yang kurang optimal 

dalam verifikasi komitmen.   
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4. Kualitas Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai varian dari program 

Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cast Transfer) dinilai lebih baik jika 

dibandingkan dengan program bantuan langsung lainnya dalam kelompok 

program perlindungan sosial (Cluster I).  Misalnya dengan program Bantuan 

Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) yang sebelumnya telah di implementasikan.  Di era pemerintahan 

Jokowi – JK, program tersebut dikenal dengan Program Simpanan Keluarga 

Sejahtera (PSKS) melalui penanda berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).  

PKH dinilai lebih baik karena mengkombinasikan skema bantuan tunai 

dengan prasyarat berupa komitmen kehadiran peserta PKH pada fasdik dan 

faskes, adanya mekanisme pendampingan yang intens oleh petugas 

Pendamping PKH, pertemuan kelompok KSM, serta pelaksaaan PKH yang 

berlangsung dalam waktu yang relatif lama yaitu enam tahun pelaksanaan 

program.  Sedangkan pada program PSKS/BLSM hal tersebut tidak ditemui.  
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B.  Saran 

 

 

Adapun saran hasil penelitian ini adalah beberapa hal sebagai berikut : 

 

 

1. Pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai 

bagian dari upaya membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat 

miskin telah menunjukan hasil positif. Implementasi PKH menunjukan 

kecenderungan peningkatkan partisipasi peserta PKH terhadap Fasdik dan 

Faskes. Peningkatan partisipasi tersebut, akan berimplikasi pada peningkatan 

kualitas pendidikan dan kesehatan peserta PKH.  Dalam jangka panjang 

perubahan sikap tersebut, dapat berkontribusi memutus mata rantai 

kemiskinan.  Hendaknya Pemerintah memberikan prioritas terhadap perluasan 

dan kesinambungan PKH dengan memperluas jumlah penerima, serta 

peningkatan persentase indeks bantuan PKH.      

  

2. Dalam rangka meningkatkan kualitas Program Keluarga Harapan (PKH), 

Pemerintah Daerah diharapkan dapat memperkuat peran kelembagaan PKH 

dalam berbagai tingkatan, serta berkomitmen untuk memenuhi ketentuan dana 

dampingan (sharing) PKH minimal 5% yang bersumber dari APBD 

Kabupaten/Kota guna mendukung sukses pelaksaanaan PKH.  Dukungan 

alokasi tersebut dapat dipergunakan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan 

PKH melalui pertemuan/rapat-rapat, peningkatan kapasitas pelaksana program 

dalam berbagai tingkatan melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek), 

pelatihan-pelatihan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKH. 
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3. Dalam rangka mempercepat kemandirian penerima PKH sebagaimana konsep 

pemberdayaan masyarakat, hendaknya Pemerintah memberikan program 

tambahan berupa kegiatan kewirausahaan atau peningkatan perekonomian 

keluarga seperti; program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), atau Usaha 

Ekonomi Produktif (UEP) lainnya guna meningkatkan pendapatan dan 

mempercepat kemandirian peserta PKH. Intervensi Program Keluarga 

Harapan (PKH) saja, tanpa adanya intervensi program pemberdayaan lainnya 

dirasa sulit untuk mempercepat penangulangan kemiskinan di Indonesia. 
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