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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI PROGRAM SIMPANAN KELUARGA SEJAHTERA 

(PSKS) DALAM UPAYA PERCEPATAN PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN 

(Studi Di Desa Sidomulyo, Kabupaten Lampung Tengah) 
 

Oleh 

AGNES WAHYU I 

 

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi di seluruh provinsi di Indonesia 

termasuk Provinsi Lampung. Untuk  mengatasi kemiskinan pemerintah selaku pembuat 

kebijakan melakukan upaya percepatan penaggulangan kemiskinan dengan membuat  

kebijakan-kebijakan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, salah satunya  dengan 

diberikannya Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). PSKS diterapkan di 

Provinsi Lampung  mulai tahun 2016, salah satu kabupaten yang tercakup dalam wilayah 

PSKS adalah Desa Sidomulyo, Kabupaten Lampung Tengah. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran implementasiPSKS dalam upaya 

percepatan penanggulangan kemiskinan di Sidomulyo, Lampung Tengah.  Dalam 

implementasi  PSKS di Sidomulyo, Lampung Tengah terdapat kendala, yaitu kurang 

validnya data penerima bantuan,serta terjadi konflik antar warga. Dalam mengungkap 

permasalahan ini, peneliti menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh 

Van Meter dan Van Horn dan beberapa teori penunjang lainya,  dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi PSKS dalamupaya percepatan 

penanggulangan kemiskinan di Sidomulyo, Lampung Tengah belum berjalan secara 

efektif. Seperti masih terdapat penerima bantuan yang tidak sesuai dengan syarat dan 

ketentuan dan masih minimnya kualitas SDM. Agar kebijakan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perlu peningkatan kualitas SDM, serta 

standar kebijakan yang jelas agar implementasi dapat berjalan dengan baik. 

 

Kata kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Program Simpanan 

Keluarga Sejahtera (PSKS),   Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

IMPLEMENTATIONOF PROGRAM SIMPANAN KELUARGA 

SEJAHTERA (PSKS) TO ACCELARATE  POVERTY  REDUCTION  

(STUDY IN DESA SIDOMULYO,KABUPATEN LAMPUNG TENGAH ) 
 

 

By 

AGNES WAHYU I 

 

Poverty is a problem faced in all provinces in Indonesia, including the province of 

Lampung. To deal with poverty, government as policy makers make some efforts to 

accelerate proverty reduction for poor people. one of them is Program Simpanan 

Keluarga Sejahtera (PSKS).PSKS has been applied in Provinsi Lampung since 2015, and 

one of the districts covered by the PSKS region is Sidomulyo, Lampung Tengah. 

This study aims to obtain an overview of implementation of PSKS in poverty alleviation 

in Sidomulyo, Lampung Tengah. In the implementation of PSKS in Sidomulyo, Lampung 

Tengah there are some obstacles faced such as: less valid beneficiary data and there was a 

conflict between poor people. In uncovering this problem, the researcher used a model 

developed by the implementation of Van Meter and Van Horn and some other supporting 

theories, with qualitative descriptive research approach. 

The conclusion from this study where that implementation of PSKS to accelerate Poverty 

Reduction in Sidomulyo, Lampung Tengah didn’t operate effectively, such as there were 

beneficiaries which were not in accordance with these terms and conditions, they were 

still lack of the quality of human resources and infrastructures. To make the policy 

defined by the government achieve its intended purpose,there should be better 

cooperation and improvement of human resources’ quality and clear policy standar. 

 

Keywords:  Public Policy, Implementation Policy, Program Simpanan Keluarga 

Sejahtera (PSKS), Accelerate Poverty Reduction. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Setiap warga negara berhak menerima kehidupan yang layak dan bermartabat 

serta hak atas kebutuhan dasar sebagai warga negara demi tercapainya 

kesejahteraan sosial sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia. Namun faktanya kemiskinan masih menjadi masalah utama 

di seluruh Provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Lampung. Berdasarkan situs 

resmi Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung 

pada Maret 2015 mencapai 1.163.000 orang atau 14,35 persen dari total jumlah 

penduduk Lampung. Jumlah ini bertambah 19.600 orang atau 0,14 persen 

dibandingkan dengan  jumlah penduduk miskin pada September 2014 yang 

sebesar 1.143.930 orang atau 14,21 persen. 

Berdasarkan  Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan, kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang 

mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang 

sistematik, terpadu dan menyeluruh. Untuk itu, upaya percepatan penanggulangan 

kemiskinan perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan kemiskinan agar dapat 

menunjang taraf  hidup, menjamin keadilan sosial dan memperluas kesempatan 

bagi setiap orang untuk mengembangkan secara maksimal kapasitasnya sebagai 
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warga negara yang sehat, terdidik, partisipatif dan mampu menjalankankan peran 

sosialnya di masyarakat. 

Penanggulangan kemiskinan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat yang dilakukan 

secara sistematis, dan terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  

miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha 

mikro dan kecil serta program lain dalam rangka peninggkatan ekonomi. Untuk 

itu, pemerintah selaku  policy maker membuat sebuah kebijakan dalam rangka 

menangulangi kemiskinan dengan membuat  Program Kartu Sakti sebagaimana 

dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 3 November 2014, tentang 

PelaksanaanProgram Indonesia Pintar,Program Indonesia Sehat dan Program 

Simpanan Keluarga Sejahtera untuk membangun Keluarga Produktif. 

Menurut situs resmi www.tnp2k.go.id, Program Indonesia Pintar adalah 

pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6-12 tahun) yang 

menerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP atau yang berasal dari keluarga miskin 

dan rentan (misalnya dari Keluarga Penerima Kartu Keluarga Sejahtera/KKS). 

Program Indonesia Pintar merupakan penyempurnaan Program Bantuan Siswa 

Miskin (BSM) sejak akhir 2014. Sedangkan KIP merupakan kartu sebagai 

penanda/identitas untuk menjamin dan memastikan agar anak mendapatkan 

bantuan Program Indonesia Pintar. 

Sementara itu, Program Indonesia Sehat merupakan  program  untuk mendapatkan  

jaminan  sosial  yang  berlaku  nasional  untuk  peningkatan kesejahteraan 

masyarakat pra sejahtera dalam konteks kesehatan. Sedangkan KIS atau Kartu 



3 
 

Indonesia Sehat merupakan kartu penanda/identitas untuk menjamin dan 

memastikan agar anak mendapatkan bantuan Program Indonesia Sehat. 

Progam Simpanan Keluarga Sejahteramenurut TNP2K merupakan program 

pemberian bantuan non tunai dalam bentuk simpanan yang diberikan kepada 

keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, sejumlah Rp.200.000,00/bulan. 

KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera merupakan kartu atau penanda keluarga 

kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari Program Simpanan 

Keluarga Sejahtera. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga kurang mampu 

adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/PMKS. PMKS sendiri 

merupakanwarga lanjut usia yang belum memperoleh layanan/ bantuan sosial dan 

berada di dalam panti/ Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), gelandangan dan 

pengemis yang tinggal di kolong jembatan serta tidak memiliki tempat tinggal 

tetap atau tidak layak huni dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan.  

 

Adapun  PSKS yang diterima PMKS setiap bulannya sebesar Rp.200.000,00. 

Pada tahun anggaran 2015, dana  PSKS diberikan dalam waktu tiga bulan dengan 

total Rp.600.000,00. Sedangkan untuk tahun 2016 diberikan Rp.200.000,00 setiap 

bulannya. Tujuan dari PSKSadalah membantu PMKS miskin dalam memenuhi 

kebutuhan dasarnya,mencegah menurunnya taraf kesejahteraan PMKS miskin dan 

rentan akibat kesulitan ekonomi sertameningkatkan tanggung jawab sosial 

bersama. (Sumber: www.tnp2k.go.id, diakses pada tanggal 22 Agustus 2016 pukul 

15.00) 

Tahap awal pembagian kartu dilakukan di mulai 19 kabupaten yaitu, Jembrana, 

Pandeglang, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta 
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Utara, Cirebon, Bekasi, Kuningan, Semarang, Tegal, Banyuwangi, Surabaya, 

Balikpapan, Surabaya, Kupang, Mamuju Utara, Pematang Siantar dan Karo. 

PSKS mulai diterapkan di Provinsi Lampung mulai tahun 2016. Seiring 

berjalannya waktu PSKS  diterapkan di berbagai desa termasuk Desa Sidomulyo 

Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2016. Desa Sidomulyo salah satu Desa 

di Kecamatan Punggur dan merupakan desa dengan jumlah penerima PSKS di 

Kecamatan Punggur terbanyak sejumlah 104 PMKS. Berikut rincian data 

penerimaPSKS di Desa Sidomulyo: 

Tabel 1. Daftar  Penerima PSKS Per Dusun, Desa SidomulyoTahun 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Kantor Kelurahan Desa Sidomulyo, Tahun 2016 

 

 

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas, jumlah penerima PSKSdi Desa 

Sidomulyo berjumlah 104 PMKS. Dimana jumlah PMKS setiap dusun berbeda 

sesuai dengan jumlah PMKS di  Desa Sidomulyo.  

Dalam implementasi PSKS di Desa Sidomulyo ditemukan permasalahan seperti 

kecemburuan sosial antar warga yang berujung pada konflik antar warga serta 

sikap protes dari warga kepada aparat desa. Hasil wawancara dengan Sarino 

selaku Kepala Dusun III pada 19 Juni 2016, Kecemburuan sosial antar warga 

yang terjadi diakibatkan karenadalam penerimaan PSKS data yang digunakan 

No. Nama Dusun Jumlah 

(orang) 

1. Dusun I 21 

2. Dusun II 16 

3. Dusun III 17 

4. Dusun IV 10 

5. Dusun V 17 

6. Dusun VI 23 

Jumlah 104 
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untuk mendata PSKS berdasarkan data tahun 2011, sehingga dinilai tidak tepat 

sasaran karena dengan penggunaan data yang berdasarkan data tahun 2011 yang 

beberapa warganya  sudah meninggal dan tingkat kesejahteraannya sudah di atas 

rata-rata. Berikut adalah rincian data warga yang telah meninggal yang masih 

terdata sebagai penerima PSKS. 

Tabel 2. Daftar Warga Meninggal Yang Terdaftar Sebagai Penerima PSKS 

Per Dusun, Desa Sidomulyo Tahun 2016 

 

 

No. Nama Dusun Jumlah 

(orang) 

1. Dusun I 2 

2. Dusun II 2 

3. Dusun III 1 

4. Dusun IV 3 

5. Dusun V 1 

6. Dusun VI 1 

Jumlah    10 

 Sumber:Diolah peneliti, tahun 2016 

Berdasarkan tabel di atas, terdapat daftar jumlah warga yang sudah meninggal 

namun masih terdaftar sebagai penerima PSKS di Desa Sidomulyo. Dimana 

jumlah warga yang meninggal berbeda di setiap dusunnya. Jumlah warga yang 

meninggal adalah  9, 6 persen dari jumlah warga yang terdaftar sebagai penerima 

PSKS. Sehingga banyak warga yang protes karena warga yang meninggal masih 

terdaftar menjadi penerima PSKS. Permasalahan laiinya adalah tidak 

diberikannya sosialisasi serta pedoman kepada aparat desa terkait implementasi 

PSKS, mengakibatkan kurangnya pengetahuan aparat desa dalam 

mengimplementasikan PSKS. Sehingga aparat Desa Sidomulyo harus berusa 

mencari pedoman pada kecamatan. 
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Kecemburuan sosial serta konflik yang terjadi di Desa Sidomulyo, mendorong 

aparat desa untuk melakukan pendataan ulang di Desa Sidomulyo. Pendataan 

ulang PMKS dilakukan di setiap Dusun Desa Sidomulyo, dengan total jumlah 107 

PMKS. Jumlah tersebut ditandai dengan peningkatan dan penurunan jumlah 

PMKS di setiap dusunnya. Data terbaru tersebut diberikan Aparat Desa 

Sidomulyo ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah untuk diolah 

kembali. Namun setelah data diberikan ke Dinas Sosial Lampung Tengah, 

pembagian PSKS tetap berdasarkan pada data tahun 2011.  

Pembagian PSKSdilaksanakan pada 13 Agustus 2016 di Kantor Pos 

Punggur,Kabupaten Lampung Tengah, yang dibagikan langsung melalui pegawai 

serta diawasi langsung oleh perwakilan aparat desa dan kecamatan. Pembagian 

PSKS meliputi,  kartubeserta pedoman tentang cara untuk mencairkan dana PSKS 

di Kantor Pos sesuai dengan tempat tinggal  PMKS. Namun setelah proses 

pembagian kartu, timbul konflik antara warga dengan aparat Desa karena 

pembagiankartu tetap berdasarkan data pada tahun 2011. Konflik tersebut muncul 

karena warga merasa kecewa akibat warga yang sudah meninggal atau sudah 

sejahtera masih menerima PSKS, sedangkan keluarga-keluarga baru yang belum 

sejahtera justru tidak menerima bantuan tersebut.  

Permasalahan lainnya adalah implementasiPSKStidak berjalan sesuai dengan 

pedoman yang ada. Berdasarkan pedoman pada situs resmi www.tnp2k.go.id, 

tentang implementasi PSKS, implementasi PSKSpada tahun 2016 PMKS di 

seluruh Indonesia seharusnya menerima bantuan dana sebesar Rp.200.000,00 

setiap bulannya. Fakta yang terjadi di lapangan setelah kartudibagikan pada 

tanggal 13 Agustus 2016, hingga saat ini dana tersebut belum diterima oleh 
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PMKS di Desa Sidomulyo. (Sumber: www.tnp2k.go.id, diakses pada tanggal 22 

Agustus 2016 pukul 16.00) 

Berdasarkan hasil wawancara dan data awal yang diperoleh peneliti, implementasi 

PSKS di Desa Sidomulyo merupakan salah satu bentuk kebijakan yang diberikan 

pemerintah yang bertujuan untuk menangulangi kemiskinan di Indonesia. Oleh 

karena itu PSKS ini diharapkan dapat terus berkelanjutan agar tujuan dari 

program ini dapat tercapai. Berdasarkan hal tersebut, peneliti dapat melihat bahwa 

program ini perlu dilihat dalam tahap implementasinya 

untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang memungkinkan terjadi. Berdasarkan 

permasalahan tersebut dalam konteks kebijakan publik menurut Wahab dalam 

Sahya (2012:530), implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang penting 

dan fundamental dari proses kebijakan. Implementasi sangat menentukan apakah 

kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan, 

sehingga  menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah 

direncanakan.Untuk melihat bagaimana keberhasilan  implementasi PSKS di Desa 

Sidomulyo, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“Implementasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dalam Upaya 

Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan  di Desa Sidomulyo, Kabupaten 

Lampung Tengah”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana Implementasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) 

dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sidomulyo?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Program Simpanan 

Keluarga Sejahtera (PSKS)Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

Di Desa Sidomulyo. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat menberikan manfaat diantaranya : 

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan tambahan penelitian 

tentang ilmu administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan 

implementasi kebijakan. 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Aparat Desa 

Sidomulyo dalam implementasi PSKS di Desa Sidomulyo, Kabupaten 

Lampung Tengah. 



 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Kebijakan Publik 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

Laswel dalam Nugroho (2008:437) menyebutkan kebijakan sebagai program yang 

diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik. Sedangkan Anderson 

dalam Subarsono (2013:2) menyatakan bahwa, “Kebijakan publik merupakan 

kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah”. 

Sementara itu,Dye dalam Abidin (2012:4) menyebutkan bahwa kebijakan sebagai 

pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Senada 

dengan  Dunn dalam Syafiie (2006:106) kebijakan publik adalah suatu rangkaian 

pilihan-pilihan yang saling berhubunganyang dibuat oleh lembaga atau pejabat 

pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah. 

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

kebijakan publik merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam 

mengatasi permasalahan publik yang bertujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat.  

 

,  
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2. Proses Kebijakan Publik 

Abidin (2006:103), mengemukakan bahwa terdapat 6 proses kebijakan publik, 

yaitu: 

a. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Kegagalan yang paling banyak terjadi dalam proses kebijakan terutama 

karena kesalahpahaman memahami dan mengidentifikasi masalah itu 

sendiri. Untuk itu, diperlukan upaya untuk mengidentifikasi masalah 

melalui pemahaman kondisi. 

b. Agenda Kebijakan 

Agenda kebijkan adalah sebuah daftar permasalahan atau isu yang 

mendapat perhatian serius karena berbagai sebab untuk ditindak lanjuti 

atau diproses pihak yang berwenang menjadi kebijakan. 

c. Proses Perumusan Kebijakan Publik 

Proses perumusan kebijakan publik merupakan langkah setelah identifikasi 

dan agenda kebijakan. Pada tahap ini bermacam alternatif strategi 

diperhitungkan menggunakan kriteria berdasarkan kepentingan 

masyarakat. 

d. Analisis dan Perumusan Rekomendasi Kebijakan Publik 

Rekomendasi kebijakan adalah saran yang disampaikan kepada yang 

berwenang mengambil kebijakan untuk melakukan suatu aksi kebijkan 

guna mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. 
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e. Pelaksanaan Kebijakan Publik 

Pelaksanaan kebijakan publik atau implementasi merupakan tahap yang 

sangat penting. Tanpa pelaksanaan kebijakan hanyalah sekedar dokumen 

yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. 

f. Evaluasi Kinerja Kebijakan Publik 

Evaluasi Kinerja Kebijakan Publik merupakan tahap akhir dalam proses 

suatu kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan 

dinilai untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat dapat 

memecahkan masalah. 

Dari kelima tahap kebijakan publik di atas, yang menjadi fokus dalam penelitian 

ini adalah pada tahap implementasi, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis implementasi PSKS dalam upaya penanggulangan kemiskinan di 

Desa Sidomulyo. 

 

 

B. Tinjauan Implementasi Kebijakan Publik 

Menurut Wahab dalam Sahya (2012:530), Implementasi kebijakan merupakan 

suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan yang biasanya dalam bentuk 

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif 

atau Dekrit Presiden.  

Abidin (2012:145) menyatakan implementasi kebijakan merupakan langkah yang 

sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan 

hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam sebuah 

kehidupan bermasyarakat. Sedangkan Sulistio (2009:38) menyatakan bahwa 

implmentasi merupakanaspek yang paling penting dari keseluruhan proses 
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kebijakan, dan bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan 

itu sendiri. 

Dari pengertian beberapa ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa 

implementasi merupakan aspek utama dalam proses kebijakan publik dan 

memiliki peran yang penting terhadap keberhasilan dari kebijakan publik. 

 

C. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik 

Modelimplementasi kebijakan publik merupakan suatu kerangka untuk 

melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan publik. Model 

implementasi berisi variabel-variabel dan faktor yang mempengaruhi tercapainya 

tujuan-tujuan dari keseluruhan proses implementasi kebijakan publik. Berikut ini 

model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan menurut para ahli: 

1. Model Implementasi  Kebijakan Van Meter dan Van Horn 

 

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn 

dalam Subarsono (2013:99) merupakan suatu implementasi kebijakan yang 

pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi 

kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai vaiabel. 

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier 

dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. 

Terdapat 6 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: 

 

a. Standar Dan Sasaran Kebijakan. 

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2013: 99), standar 

dan sasaran kebijakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
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keberhasilan implementasi kebijakan, standar dan sasaran kebijakan harus 

jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan 

sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah 

menimbulkan konflik diantara para agen implementasi. 

 

b. Sumber Daya 

Standar dan sasaran kebijakan bukan merupakan satu-satunya faktor yang 

mempengaruhi sebuah kebijakan diimplementasikan, selain itu faktor 

sumber daya kebijakan merupakan faktor yang penting dalam proses 

implementasi, suatu kebijakan tidak akan berjalan jika tidak ada 

implementor kebijakan. Sumber daya merupakan faktor yang sangat 

penting demi terselenggarakannya program/kebijakan. Menurut Van Meter 

dan Van Horn dalam Subarsono (2013: 100) implementasi kebijakan perlu 

dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia (human resources) 

maupun sumberdaya non-manusia (non-human resources). 

c. Hubungan Antar Organisasi 

Implementasi sebuah program perlu didukung oleh adanya korodinasi 

diantara pihak-pihak yang terlibat. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan 

kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Semakin baik 

hubungan dan koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu 

proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat 

kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.  
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d. Karakteristik Agen Pelaksana 

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2013:100), yang 

dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana adalah  mencakup 

birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam 

birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu 

program. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal 

dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian 

kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi 

kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat 

serta cocok dengan para agen pelaksanya. 

 

e. Disposisi Implementor 

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting yaitu:  

1. Respon implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi 

kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.  

2. Kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebiajakan.  

3. Intensitas disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang dimiliki 

oleh implementator. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan 

memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. 

 

f. Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Politik. 

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menulai kinerja 

implementasi kebijakan publik, adalah kondisi lingkungan kebijakan. 

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2013:101), kondisi 

sosial, politik dan ekonomi,  dapat mendukung keberhasilan implementasi 
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kebijakan. Dalam prespektif Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana 

lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang 

telah ditetapkan. Lingkungan eksternal ini mencakup kondisi lingkungan 

sosial, ekonomi dan politik. Ketiga lingkungan tersebut dapat menjadi 

penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, 

upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan 

kondisi lingkungan eksternal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Faktor Yang Mempengaruhi Implemntasi Kebijakan Menurut 

Van Meter Dan Van Horn. 
Sumber: Van Meter Dan Van Horn Dalam Subarsono (2013:100) 
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2. Model Edwards III 

Menurut Edwards dalam Subarsono (2013:90), implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh empat variabel yaitu :  

a. Komunikasi 

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus 

mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan 

kebijakan tersebut. Selain itu kelompok sasaran juga harus diinformasikan 

mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.  

 

b. Faktor Sumber Daya 

Tanpa sumber daya yang memadai, tentunya implementasi kebijakan tidak 

akan berjalan secara optimal. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia, 

yaitu kompetisi implementator dan sumber daya finansial. 

 

c. Faktor Disposisi 

Disposisi yang dimaksud adalah watak dan karakter yang dimiliki 

implementator, seperti kejujuran dan komitmen. Disposisi implementator 

menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan.  

 

d. Struktur Birokrasi 

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan 

kebijakan. Birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi 

kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan 

Standard Operational Procedure  (SOP). 
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Comumunication 

      Resources 

         Implementation 

            

      Dispotion 

 

Bureaucratic structure  

 

Gambar 2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 

Menurut Edwads III 

Sumber: Edwards III Dalam Subarsono (2013:91) 

 

3. Model Mazmanian dan Sabastier 

Menurut Mazmanian dan Sabastier dalam Subarsono (2013:94), ada tiga 

kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu : 

a. Mudah tidaknya maslah dikendalikan (tractability of the problem). 

Kategori tractability of the problem mencakup variabel-variabel yang 

disebutkan oleh Subarsono (2013:95), yaitu:  

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. 

2. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. 

3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. 

4. Cakupan perubahan prilaku yang diharapkan 

 

b. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasi proses implementasi (ability of 

statue to structure implementation). Kategori ability of statue to structure 

implementation mencakup variabel-variabel yang disebutkan oleh Subarsono 

(2013:97), antara lain:  
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1. Menjelaskan isu kebijakan. 

2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. 

3. Besarnya alokasi sumberdaya fianansial terhadap kebijakan tersebut. 

4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar instansi pelaksana. 

5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. 

6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. 

7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam 

implementasi kebijakan. 

c. Variabel Di Luar Kebijakan 

Subarsono (2013:98), menyebutkan kategori nonstatutory variables affecting 

implementation mencakup variabel yang terdiri dari:  

1. Kondisi sosial masyarakat dan tingkat kemajuan ekonomi. 

2. Dukungan publik terhadap kebijkan. 

3. Sikap dari kelompok pemilih. 

4. Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementator. 

 

 

4. Model Merilee S. Grindle (1980) 

Menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2013:93), terdapat dua variabel 

besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan lingkungan implemnetasi 

yaitu:  

a.  Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan. 

b. Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran.  

c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. 

d. Apakah letak sebuah program sudah tepat. 
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e. Apakah sebuah kebijakan menyebut implementator dengan rinci. 

f. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. 

 

Variabel lingkungan kebijakan mencakup:  

a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para 

aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. 

b. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa. 

c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.  

Dari penjelasan beberapa teori di atas mengenai model implementasi kebijakan 

publik, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi 

kebijakan publik menurut Van metter dan Van Horn. Pada model implementasi 

Van Horn dan Van Metter menyatakan terdapat enam variabel yang sangat 

menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitustandar dan sasaran 

kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen 

pelaksana, disposisi implementator serta kondisi sosial, ekonomi dan 

politik.Alasannya, karena indikator yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van 

Horn merupakan model implementasi top down sesuai dengan implementasi 

PSKS yang terpusat dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Selain itu, 

pada model ini memiliki indikator yang dapat menjelaskan secara rinci tentang 

kinerja implementasi dan dapat lebih konkret dalam menjelaskan proses 

implementasi sebenarnya. 

 

 

 



20 
 

D. Tinjauan Tentang Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) 

1. Pengertian Program Simpanan Keluarga Sejahtera 

Progam Simpanan Keluarga Sejahtera menurut TNP2K merupakan program 

pemberian bantuan non tunai dalam bentuk simpanan yang diberikan kepada 

keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, sejumlah Rp.200.000,00/bulan. 

KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera merupakan kartu atau penanda keluarga 

kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari Program 

Simpanan Keluarga Sejahtera. Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga 

kurang mampu adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/PMKS. 

PMKS sendri dapat berupawarga lanjut usia yang belum memperoleh layanan/ 

bantuan sosial dan berada di dalam panti/ Lembaga Kesejahteraan Sosial 

(LKS), gelandangan dan pengemis yang tinggal di kolong jembatan serta tidak 

memiliki tempat tinggal tetap atau tidak layak huni dan bekas warga binaan 

lembaga pemasyarakatan.  

Program  Simpanan  Keluarga  Sejahtera  menggunakan  sistem  layanan  

keuangan digital (LKD).LKDadalah sarana simpanan dan transaksi keuangan 

non tunai dimana nomor ponsel  seseorang  menjadi  rekening  simpanan.  

Dengan  LKD,  masyarakat  tidak lagi  dibatasi  oleh  keberadaan  bank  atau  

ATM  secara  fisik.  PMKS  bisa mengirim dana lewat ponsel mereka serta 

mengambil uang tunai lewat agen yang ditunjuk. Agen LKD bisa berupa 

warung, penjual pulsa, Maupun Pt. Pos. Jadi, PMKS yang jauh dari cabang  

bank tidak perlu pergi terlalu jauh untuk mendapatkan layanan 

keuangan.PMKS dalam setiap bulannya mendapat bantuan dana sebesar 
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Rp.200.000,00. Pada tahun anggaran 2015, dana  PSKS diberikan dalam waktu 

tiga bulan dengan total Rp.600.000,00. Sedangkan untuk tahun 2016 diberikan 

Rp.200.000,00 setiap bulannya.(Sumber: www.tnp2k.go.id, diakses pada 

tanggal 22 Agustus 2016 pukul 16.00) 

 

2. Tujuan Layanan 

a. Membantu PMKS miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. 

b. Mencegah menurunnya taraf kesejahteraan PMKS miskin dan rentan 

akibat kesulitan ekonomi. 

c. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. 

 

3. Kuota Tahun 2015 

Pada Tahun 2015 PSKSdiberikan kepada 340.000 PMKS kurang mampu 

(miskin) dalam panti atau yang tinggal dikolong jembatan dan tidak memiliki 

hunian tetap atau tidak layak huni. 

 

4. Kriteria 

a. Warga usia 22 tahun ke atas. 

b. Penyandang disabilitas yang tinggal di panti. 

c. Lanjut usia yang tinggal di panti/ LKS. 

d. Gelandangan dan pengemis yang tinggal dipanti atau dibawah kolong 

jembatan dan tidak memiliki tempat tinggal tetap atau tidak layak huni. 

 

5. Syarat 

a. Surat Keterangan dari RT / RW setempat yang menyatakan bahwa PMKS 

benar Penghuni Panti / LKS. 
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b. Surat keterangan dari kantor Desa / Lurah yang menyatakan bahwa PMKS 

benar Penghuni Panti/ LKS. 

c. Surat keterangan dari dinas sosial setempat yang menerangkan bahwa 

gelandangan dan pengemis tersebut berada di wilayah domisili dinas sosial 

tersebut. 

d. Kartu Keluarga / Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

e. Pas Foto. 

f. Foto Tubuh. 

 

6. Pihak Yang Terlibat  

a. Kementerian  Sosial RI 

b. Dinas Sosial Kabupaten/Kota 

c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 

d. PT. Pos  

e. Aparat Kecamatan 

f. Aparat Desa 

g. Gelandangan 

h. Pengemis 

i. Penyandang disabilitas yang tinggal di panti/ LKS 

j. Lanjut usia yang tinggal di panti/ LKS 

k. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan 

 

7. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pananganan Fakir Miskin. 
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c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan. 

d. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan. 

e. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 3 November 2014 tentang 

Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia 

Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk membangun Keluarga 

Produktif. 

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/ PMK.05/2012 tentang Belanja. 

Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ lembaga tanggal 1 Juni 2012. 

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 

November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

h. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan Nomor B.01/MENKO/PMK/X/2014 tanggal 29 Oktober 

2014 Perihal Pelaksanaan Program Keluarga Produktif. 

i. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan Nomor B.01/MENKO/PMK/X/2014 tanggal 30 Oktober 

2014 Perihal Dana Pengalihan Subsidi BBM Tahun 2014. 

j. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

440/6264/SJ tanggal 6 November 2014 tentang Fasilitasi Program 

Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga 

Sejahtera (KKS). 
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E. Tinjauan Tentang Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan  

1. Pengertian Kemiskinan  

Berdasarkan  Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan, kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang 

mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang 

sistematik, terpadu dan menyeluruh. Untuk itu, upaya percepatan penanggulangan 

kemiskinan perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan kemiskinan agar dapat 

menunjang taraf  hidup, menjamin keadilan sosial dan memperluas kesempatan 

bagi setiap orang untuk mengembangkan secara maksimal kapasitasnya sebagai 

warga negara yang sehat, terdidik, partisipatif dan mampu menjalankankan peran 

sosialnya di masyarakat. 

 

2. Pengertian Percepatan Penanggualan Kemiskinan  

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan 

pemerintah daerah yang dilakukakn secara sistematis, terencana dan bersinergi 

dengan dunia usaha dan masyarakat untuk menggurangi jumlah penduduk miskin 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan program 

penanggulangan kemiskinan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat yang dilakukan 

secara sistematis, dan terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  

miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha 

mikro dan kecil serta program lain dalam rangka peninggkatan ekonomi. 

Dengan adanya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, untuk itu dibentuk Tim 

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Keanggotaan 
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TNP2K terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku 

kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. 

 

F. Kerangka Pikir Penelitian 

Setiap warga negara berhak menerima kehidupan yang layak dan bermartabat 

serta hak atas kebutuhan dasar sebagai warga negara demi tercapainya 

kesejahteraan sosial dan terhindar dari kemiskinan, sesuai dengan falsafah 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Namun faktanya, 

kemiskinan masih menjadi masalah utama di seluruh Provinsi di Indonesia 

termasuk Provinsi Lampung. Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala 

rendahnya tingkat kesejahteraan semata, padahal kemiskinan merupakan gejala 

yang bersifat komplek dan multidimensi. 

Pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam upaya percepatan penanggulangan 

kemiskinan memberikan bantuan berupa PSKS yang ditujukan untuk PMKS 

kurang mampu, dengan tujuan untuk membantu PMKS miskin dalam memenuhi 

kebutuhan dasar serta mencegah menurunnya taraf kesejahteraan PMKS miskin 

dan rentan akibat kesulitan ekonomi. 

Setiap kebijakan yang diberikan pemerintah tidak selalu berjalan dengan baik, 

seperti dalam implementasi PSKS di Desa Sidomulyo terjadi permasalahan dalam 

implementasi PSKSantara lain, tidak tepat sasaran, kurangnya pengetahuan 

implementator dalam implementasi PSKS, sumber daya yang belum terpenuhi 

baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya waktu yang 

mengakibatkan permasalahan dalam implementasi  PSKSdi Desa Sidomulyo. 
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Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena proses implementasi tidak 

berjalan dengan baik. Untuk itu, peneliti menggunaakan  pendekatan model 

implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, untuk 

memperoleh gambaran bagaimana implementasi PSKSdi desa Sidomulyo. 

Terdapat enam faktor menurut Van Meter dan Van Horn yang mempengaruhi 

proses implementasi yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, 

komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi 

implementator serta kondisi sosial, ekonomi dan politik. 
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Gambar 3. Kerangka Pikir Peneliti 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2016 

Penduduk Miskin Di Indonesia 

Model implementasi Van 

Meter dan Van Horn : 

1. Standar dan sasaran 

kebijakan 

2. Sumberdaya 

3. Hubungan antar organisasi 

4. Karakteristik agen 

pelaksana 

5. Disposisi implementor 

6. Kondisi sosial, ekonomi 

dan poltik 

 

 

Untuk mencapai sasaran PSKS yaitu 

PMKS di Desa Sidomulyo yaitu: 

1. Membantu PMKS miskin dalam 

memenuhi kebutuhan dasarnya, 

2. Mencegah menurunnya taraf 

kesejahteraan PMKS miskin dan 

rentan akibat kesulitan ekonomi, 

3. Meningkatkan tanggung jawab 

sosial bersama 

Implementasi PSKS 

Fenomena pelaksanaan PSKS 

diDesa Sidomulyo, Kabupaten 

Lampung Tengah,Provinsi 

Lampung: 

1. Data tidak valid 

2. Tidak tepat sasaran 

3. Timbul konflik antar warga 

4. Pelaksanaan tidak sesuai 

pedoman 

5. Kurangnya  pengetahuan 

implementator 

 

 Kebijakan pemerintah untuk 

percepatan penanggulangan 

kemiskinan Inpres No.7 tahun 2014 

tentang PSKS 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moleong (2013:6) mendefinisikan 

penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Melalui pendekatan kualitatif 

deskriptif, peneliti bermaksud untuk menemukan, memahami, dan menjelaskan 

tentang bagaimana implementasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera dalam 

upaya percepatan penanggulangan kemiskinan  di Desa Sidomulyo, Kabupaten 

Lampung Tengah. 

 

B. Fokus Penelitian 

Spradley dalam Sugiyono (2015:208), menyatakan bahwa A focused refer to a 

single cultural domain or a few related domains yang artinya fokus itu merupakan 

domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam 

peneltian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat 

kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Dengan 
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demikian dalampenelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah 

dan fokus penelitian, karena untuk memberikan batasan penelitian yang 

seharusnya diteliti dan mendapatkan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan 

dalam penelitian tersebut. Penelitian ini difokuskan kepada proses implementasi, 

dengan model implementasi Van Meter dan Van Horn, indikator-indikator model 

tersebut adalah: 

1. Standar dan sasaran kebijakan. 

Standar dan sasaran kebijakan merupakan faktor yang mempengaruhi 

implementasi. Berkenaan dengan implementasi PSKS di Desa Sidomulyo, 

Kabupaten Lampung Tengah sebagai upaya percepatan penanggulanagan 

kemiskinan  yang dimaksud dengan standar kebijakan merupakan kriteria 

pemerintah dalam menentukan penerima PSKS. Sedangkan sasaran kebijakan 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah warga penerima PSKS. Sehingga 

dalam penelitian ini, peneliti dapat melihatkesesuaian antara implementasi 

PSKS dengan syarat, ketentua serta standar yang  ada agar tujuan untuk 

mempercepat penanggulangan kemiskinan dapat tercapai. 

 

2. Sumber daya. 

Implementasi perlu adanya sumber daya, baik sumber daya manusia maupun 

sumber daya non manusia agar dapat terselengaranya suatu kebijakan. 

Berkaitan dengan  implemntasi  PSKSdi Desa Sidomulyo, Kabupaten 

Lampung Tengah, peneliti dapat melihat dari ketersediaan sumber daya 

kebijakan lewat sumber daya manusia dan ketersedian sarana dan prasarana 

dalam implementasi PSKS di Desa Sidomulyo. 
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3. Hubungan antar organisasi. 

Dalam implementasi diperlukan kordinasi dan kerjasama antar instansi terkait 

agar program dapat berjalan dengan baik. Berkenaaan dengan implementasi 

PSKS di Desa Sidomulyo, Kabupaten Lampung Tengah, peneliti dapat 

melihat kordinasi yang dilakukan pemerintah dalam implementasi PSKS di 

Desa Sidomulyo dalam bentuk kerjasama antara aparat Desa Sidomulyo, 

Aparat Kecamatan Punggur, Kantor Pos Punggur serta TKSK Punggur. 

 

4. Karakteristik agen pelaksana. 

Karakteristik agen pelaksana merupakan birokrasi, norma-norma dan pola-

pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Berkenaan dengan implementasi 

PSKS di Desa Sidomulyo, Kabupaten Lampung Tengah, peneliti dapat 

melihat karakterisktiknagen pelaksana lewat struktur organisasi dan Standar 

Operation Procedure (SOP) dalam implementasi PSKS. Hal ini sangat 

penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak 

dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen 

pelaksananya. 

 

5. Disposisi implementator. 

Disposisi merujuk pada kecendrungan suikap dan juga kognisi (pemahan) 

implementator terhadap sebuah kebijakan. Berkenaan dengan implementasi 

PSKS di Desa Sidomulyo, Kabupaten Lampung Tengah, peneliti melihat 

Disposisi implementator lewat tiga hal yang penting yaitu, 
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a. Respon implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi 

kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. 

b. Kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan. 

c. Intensitas disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang dimiliki 

oleh implementator. 

 

6. Kondisi sosial, ekonomi dan politik. 

Kondisi sosial, ekonomi dan politik sangat mempengaruhi keberhasilan 

implementasi. Berkaitan dengan implementasi PSKS di Desa Sidomulyo 

Kabupaten Lampung Tengah, peneliti dapat melihat kondisi sosial di Desa 

Sidomulyo lewat bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan  Desa. 

Sedangkan kondisi ekonomi, peneliti dapat melihat lewat kondisi 

perekonomian warga di Desa Sidomulyo. Serta kondisi politik, peneliti dapat  

melihat lewat apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan 

tersebut.  

 

C. Lokasi Penelitian 

Moleong (2013:128), mendeskripsikan lokasi penelitian sebagai tempat dimana 

peneliti melakukan penelitian terutama dalam melihat fenomena atau peristiwa 

yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapat data-data 

yang akurat. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penenelitian di 

wilayah Desa Sidomulyo serta Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah. Desa 

Sidomulyo dipilih dengan alasan Desa Sidomulyo merupakan desa dengan jumlah 

penerima PSKS terbanyak di Kecamatan Punggur serta dalam implementasinya 
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terjadi kecemburuan sosial antar warga hingga menimbulkan protes dan konflik 

antar warga dan aparat desa karenadalam pembagian kartu tidak tepat sasaran. 

Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa tersebut. 

 

D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Lofl dalam Moleong (2013:157), sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain. Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang 

maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan 

data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Jenis data yang 

dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi: 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian diperoleh secara langsung dari informanatau 

objek penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono 

(2015:224) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena 

tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik 

penggumpula data, maka peneliti tidak akan memnuhi data yang memnuhi 

standar data yang ditetapkan. Teknik penggumpulan data dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Wawancara  

Moleong (2013:186), menyatakan bahwa waawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian 
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ini, peneliti melakukan wawancara dengan mengumpulkan data dengan jalan 

mewawancarai 13 informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan implementasi PSKS di Desa Sidomulyo, Kabupaten 

Lampung Tengah. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: 

 

Tabel 3. Daftar Informan 

No. Nama  Jabatan  Informasi  Tanggal 

Wawancara 

1 Faizal, S,Sos, 

Mm 

Kepala Bidang 

Pelayanan Sosial, 

Kabupaten 

Lampung Tengah 

Untuk mengetahui 

informasi tentang PSKS 

di Kabupaten Lampung 

Tengah. 

27 Februari 

2017 

2. Iswandi Koordinator 

TKSK Kabupaten 

Lampung Tengah 

Untuk mengetahui 

informasi tentang 

PSKSdi Kabupaten 

Lampung Tengah. 

27 Februari 

2017 

3. Ardian  Wakil 

Koordinator 

TKSK Kabupaten 

Lampung Tengah 

Untuk mengetahui 

informasi tentang PSKSS 

di Kabupaten Lampung 

Tengah. 

27 Februari 

2017 

4. Estu Wilujeng  TKSK Punggur Untuk mendapat 

informasi tentang 

bagaimana implementasi 

PSKS di Desa Sidomulyo 

28 Februari 

2017 

5. Firdaus  TKSK Kotagajah Untuk mendapat 

informasi tentang 

bagaimana implementasi 

PSKSdi Desa Sidomulyo 

27 Februari 

2017 

6. Umi Syalfiah  Kepala Desa 

Sidomulyo 

Untuk mendapat 

informasi tentang 

bagaimana implementasi 

PSKSdi Desa Sidomulyo 

1 Maret 

2017 

7. Rudi 

Widiatmoko 

Ketua Pelaksana 

Kks Sidomulyo 

Untuk mendapat 

informasi tentang 

bagaimana implementasi 

PSKS di Desa Sidomulyo 

1 Maret 

2017 

8. Bawono PMKS Sidomulyo Untuk mendapat 

informasi tentang 

bagaimana implementasi 

1 Maret 

2017 
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PSKS di Desa Sidomulyo 

9. Demi PMKS Sidomulyo Untuk mendapat 

informasi tentang 

bagaimana implementasi 

PSKSdi Desa Sidomulyo 

1 Maret 

2017 

10. Supiah  PMKS Sidomulyo Untuk mendapat 

informasi tentang 

bagaimana implementasi 

PSKSdi Desa Sidomulyo 

1 Maret 

2017 

11. Sapri Warga Sidomulyo Untuk mendapat 

informasi tentang 

bagaimana implementasi 

PSKS di Desa Sidomulyo 

28 Februari 

2017 

12. Sarino Kepala Dusun III Untuk mendapat 

informasi tentang 

bagaimana implementasi 

PSKS di Desa Sidomulyo 

28 Februari 

2017 

13. Sunarto Kepala Dusun II Untuk mendapat 

informasi tentang 

bagaimana implementasi 

PSKS di Desa Sidomulyo 

28 Februari 

2017 

14.  Jatmiko Warga Desa 

Sidomulyo 

Untuk mendapat 

informasi tentang 

bagaimana implementasi 

PSKS di Desa Sidomulyo 

14 Juni 2017 

15. Yulianti Warga Desa 

Sidomulyo 

Untuk mendapat 

informasi tentang 

bagaimana implementasi 

PSKS di Desa Sidomulyo 

14 Juni 2017 

16.  Tadeus  Staf Kantor Pos 

Punggur 

Untuk mendapat 

informasi tentang 

bagaimana implementasi 

PSKS di Desa Sidomulyo 

14 Juni 2017 

17. Bambang 

Budiono 

Staf Kecamatan  Untuk mendapat 

informasi tentang 

bagaimana implementasi 

PSKS di Desa Sidomulyo 

14 Juni 2017 

 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2016 
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b. Observasi  

Observasi  adalah  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  

pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang hendak di teliti. 

Sesuai dengan tujuan penelitian,  direncanakan  dan  dicatat  secara  

sistematis,  dan  dikontrol reliabilitasnya  dan  validitasnya.  Dalam  

penelitian  ini  peneliti  mengamati bagaimana implementasi PSKS dalam 

upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa Sidomulyp, 

Kabupaten Lampung Tengah, apakah sudah sesuai dengan SOP yang 

berlaku. 

 

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk 

melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer.Sugiyono 

(2015:240) menyatakan studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian 

dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/ dapat dipercaya kalau 

didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang telah ada. Dalam 

penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan cara mengumpulkan data yang 

bersumber pada data-data tertulis, arsip maupun gambar yang berkaitan dengan 

pelaksanaan Data sekunder yang berkenaan dengan penelitian  meliputi: 

 

a. Dokumentasi 

Sugiyono (2015:240), menyatakan studi dokumen merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih 
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kredibel/ dapat dipercaya kalau didukung oleh foto-foto atau karya tulis 

akademik yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data 

dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada data-data tertulis, 

seperti: 

Tabel 4. Data Yang Berkaitan Dengan Penelitian 

No. Dokumen Subsitansi 

1. Dokumen Desa Dampingan 

di Kecamatan Punggur 

Berisi tentang pembagian wilayah dampingan 

TKSK di wilayah  kecamatan Punggur, 

Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Dokumen Pembagian 

Wilayah TKSK Kabupaten 

Lampung Tengah tahun 2015 

Berisi tentang pembagian wilayah dampingan 

TKSK di  

wilayah Kabupaten Lampung Tengah. 

3. Dokumen Pembagian Tugas 

Pelaksanaan PSKS di Desa 

Punggur. 

Berisi tentang struktur kepengurusan 

pelaksanaan PSKS di Desa Sidomulyo. 

4. Dokumen PMKS Sidomulyo  Berisi tentang daftar penerima PSKS di Desa 

Sidomulyo. 

5. Dokumen Struktur 

Koordinasi PSKS 

Berisi tentang struktur koordinasi PSKS yang 

menangani wilayah Kabupaten Lampung 

Tengah. 

6. Dokumen Struktur 

Organisasi PSKS 

Berisi tentang struktur organisasi PSKS yang 

menangani wilayah Kabupaten Lampung 

Tengah. 

7. Inpres No.7 Tahun 2014  Berisi tentang tentang Pelaksanaan Program 

Simpanan Keluarga Sejahtera, Program 

Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat 

untuk membangun Keluarga Produktif. 

 

8. Monografi Desa Sidomulyo Berisi tentang keadaan geografi, ekonomi dan 

soaial Desa Sidomulyo. 

9. Peraturan Presiden No. 15 

Tahun 2010 Tentang 

Penanggulangan Kemiskinan 

Berisi tentang pengertian penangulangan 

kemiskinan.  

Sumber: Diolah Peneliti 2016 
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E. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2015:244) analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Menurut Milles dan Huberman dalam 

Sugiyono (2015:246) terdapat tiga komponen analisis data yaitu: 

 

1. Reduksi Data 

Sugiyono (2015:247) menyatakan data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya 

cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin 

lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin kompleks dan 

rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

memilah-milah data yang data dibutuhkan dalam penelitian tentang 

implementasi PSKS di Desa Sidomulyo Kabupaten Lampung Tengah 

selanjutnya menyeleksi dan merangkum data yang diperoleh lalu difokuskan 

pada hal-hal yang berkaitan dengan implementasi PSKS di Desa Sidomulyo, 

Kabupaten Lampung Tengah. 
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2. Penyajian Data 

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:249) menyatakan bahwa 

yang paling sering menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

uraian singkat atau teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, 

maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam 

penelitian ini, peneliti menyajikan data dengan menggambarkan dan 

menjelaskan implementasi PSKS di Desa Sidomulyo melalui uraian. 

 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:252) menyatakan bahwa 

kesimpulan awal yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam penelitian ini, 

peneliti menarik kesimpulan dengan menjawab rumusan masalah yang telah 

dirumuskan sejak awal. Peneliti menarik kesimpulan terus menerus sepanjang 

proses penelitian. Kesimpulan akhir penelitian ini berupa teks naratif yang 

mendeskripsikan implementasi PSKS di Desa Sidomulyo dalam 

penanggulangan kemiskinan di Desa Sidomulyo. 

 

F. Teknik Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif  menurut Sugiyono (2015:270) 

meliputi uji credibility (validitas interbal), transferability (validitas eksternal), 

dependability (realibilitas), dan confirmability (obyektivitas). 



39 
 

1. Uji kredibilitas 

Penjaminan keabsahan data melalui derajat kredibilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan beberapa kriteria teknik pemeriksaan antara lain: 

a. Triangulasi  

Sugiyono (2015:270) menyatakan triangulasi merupakan usaha mengecek 

kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut. 

Terdapat tiga metode triangulasi: 

1. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data 

dari beberapa sumber kemudian dikategorisasikan mana pandangan 

yang sama, mana pandangan yang berbeda dan mana yang spesifik. 

2. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek 

dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. 

3. Triangulasi waktu, dalam rangka pengujian kredibilitas data, dapat 

dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi, atau 

teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan jenis 

triangulasi teknik. Dengan menggunakan triangulasi teknik, peneliti 

melakukan wawancara dan dokumentasi secara langsung di Desa 

Sidomulyo, Kabupaten Lampung Tengah.  
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Tabel 5. Contoh Triangulasi Teknik 

No. 

Fokus 

Peneli

tian 

Sumber Data 

Kesimpulan 
Wawancara 

Dokumentasi 
Hasil Wawancara 

Inform

an 

1. Stand

ar dan 

sasara

n 

kebija

kan 

“Standar dalam 

penerimaan bantuan 

PSKS sudah jelas 

tertulis pada situs 

resmi 

www.tnp2k.go.id 

dimana peserta harus 

memenuhi salah satu 

dari kriteria yang 

telah ditentukan yaitu 

diantaranya, warga 

miskin, berusia 22 

tahun ke atas, 

penyandang 

disabilitas yang 

tinggal di panti, 

warga lanjut usia 

yang tinggal di panti, 

gelandangan dan 

pengemis yang 

tinggal dibawah 

kolong jembatan”. 

Faizal 

S.Sos,M

.M 

selaku 

Kabid  

Pelayan

an 

Sosial 

Peneliti 

mendokument

asikan standar 

penerima 

bantuan PSKS 

yang telah 

ditentukan 

oleh TNP2K 

dari  situs 

resmi 

www.tnp2k.go

.id 

 

 

Standar 

dalam 

penerimaan 

PSKS sudah 

jelas 

Sedangkan 

dalam 

menentukan 

sasaran 

penerimaan 

menetapkan 

data 

Program 

Pendataan 

Perlindunga

n Sosial 

(PPLS) 

tahun 2011 

sebagai 

acuan 

penerimaan 

PSKS., 

sehingga 

sudah tidak 

sesuai 

dengan 

kondisi di 

lapangan. 

Sumber: Diolah peneliti 2017 
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2. Pengujian Transferability 

Sugiyono (2015:276) menyatakan bahwa dalam transferability peneliti harus 

memberikan uraian rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan 

demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga 

dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil 

penelitian tersebut di tempat lain. Bila pembaca laporan penelitian 

memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya “semacam apa” suatu hasil 

penelitian diberlakukan (transferability), maka laporan tersebut memenuhi 

standar transferabilitas. Untuk melakukan keteralihan,  peneliti berusaha 

mencari dan menggumpulakan data kejadian empiris dalam konteks yang 

sama mengenai implementasi PSKS di Desa Sidomulyo. 

 

3. Pengujian Depenability 

Sugiyono (2015:227) uji depenability dilakukan dengan melakukan audit 

terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak 

melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. 

Peneliti seperti ini perlu diuji dependability nya. Kalau proses penelitian tidak 

dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliable atau 

dependable. Untuk itu pengujian dependability dilakukan dengan cara 

melakukan audit terhadap keseluruhan penelitian oleh  pembimbing. 

 

4. Pengujian Confirmability 

Sugiyono (2015:227) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, uji 

confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat 

dilakukan secara bersamaan. Menguji confirmability berarti menguji hasil 
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penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.  Apabila hasil penelitian 

merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian 

tersebut telah memenuhi standar confirmability. Kepastian yang dimaksud 

berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian 

oleh banyak orang makan hasilnya bukan lagi sunjektif tetapi sudah objektif. 

Hal ini dapat telihat dari apa yang telah dilakukan peneliti  dalam menguji 

kepastian ini dengan melakukan seminar tertutup dan terbuka serta 

mengundang teman serta pembimbing. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Gambaran Umum Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

1. Kedudukan  

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana dalam 

bentuk perangkat daerah otonomi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di 

bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. 

 

2. Tugas Pokok 

Melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang sosial, tenaga kerja dan 

transmigrasi sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi sosial, 

hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja, pelatihan produktivitas  

dan penyuluhan serta penempatan tenaga kerja dan transmigrasi. 

 

3. Fungsi  

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan 

transmigrasi yang meliputi sosial hubungan industrial dan pengawasan 

tenaga kerja pelatihan produktivitas  dan penyuluhan serta penempatan 

tenaga kerja dan transmigrasi. 

b. Perumusan perencanaan teknis dan program kerja di bidang sosial, 

tenaga kerja dan transmigrasi yang meliputi sosial hubungan industrial 
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dan pengawasan tenaga kerja pelatihan produktivitas  dan penyuluhan 

serta penempatan tenaga kerja dan transmigrasi. 

c. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan 

transmigrasi yang meliputi sosial hubungan industrial dan pengawasan 

tenaga kerja pelatihan produktivitas  dan penyuluhan serta penempatan 

tenaga kerja dan transmigrasi. 

d. Penyelengaraan perijinan dan penyuluhan umum di bidang sosial, tenaga 

kerja dan transmigrasi yang meliputi sosial hubungan industrial dan 

pengawasan tenaga kerja pelatihan produktivitas  dan penyuluhan serta 

penempatan tenaga kerja dan transmigrasi. 

e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama dengan pihak lain yang 

berhubungan dengan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang 

meliputi sosial hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja 

pelatihan produktivitas  dan penyuluhan serta penempatan tenaga kerja 

dan transmigrasi. 

f. Pembinaan UPT dalam lingkup sosial, tenaga kerja dan transmigrasi 

g. Penyelengaraan monitoring dan pelaporan terhadap  tugas-tugas di 

bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang meliputi sosial 

hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja pelatihan produktivitas  

dan penyuluhan serta penempatan tenaga kerja dan transmigrasi. 

h. Pengelolaan sekertariat dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. 

i. Pelaksanaan tugas kedinasan tugas lain yang diberikan bupati sesuai 

tugas pokok dan fungsi. 
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4. Sasaran  

a. Terciptanya tenaga kerja yang terampil sesuai pasar kerja dan mampu 

berwirausaha 

b. Terwujudnya penggurangan tingkat pengganguran dan kemiskinan. 

c. Terciptanya hubungan industrial yang kondusif 

d. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat transmigrasi dan 

optimalisasi pelayanan perpindahan 

e. Terciptanya kesadaran dalam menciptakan kesehatan dan keselamatan 

serta tegaknya norma-norma kerja. 

f. Peningkatan pelayanan. 

 

5. Visi 

Terwujudnya pelayanan profesional di bidang sosial, tenaga kerja dan 

transmigrasi. 

 

6. Misi  

a. Mewujudkan kualitas SDM yang profesional.  

b. Mewujudkan pelayanan yang optimal dan berkualitas di bidang sosial, 

tenaga kerja dan transmigrasi. 

c. Mewujudkan pengembangan kemampuan potensi dan kesejahteraan. 

d. Mewujudkan kesejahteraan bagi PMKS, pekerja/buruh dan transmigran. 

e. Mewujudkan iklim tenaga kerja yang konfusif 

f. Mewujudkan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar 

lembaga/dinas/instansi daerah, provinsi dan pusat. 
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B. Gambaran Umum Desa Sidomulyo 

1. Sejarah  Desa Sidomulyo 

Pada tahun 1950 kelompok warga sebanyak 64 Kepala Keluarga (KK) 

dipimpin oleh Jakio datang dari Hadimulyo Kecamatan Metro, untuk 

membuka desa yang diberi nama Sidorahayu. Sedangkan pada tahun 1951 

datang kelompok lain dari Karangrejo dan Margorejo Kecamatan Metro 

sebanyak 50 KK dipimpin oleh Jinab dan Niti Atmo yang kemudian 

membuka desa yang diberi nama Sidomulyo. 

 

Tahun 1953,  Direktorat Transmigrasi membuka desa ini secara besar-

besaran, dengan dimasukkan para Tranmigran dari Jawa Timur dan Jawa 

Tengah sebanyak 56 KK yang dipimpinm oleh  Wono Tirto dan Wiryo 

Suwarno. Pada tanggal 13 April 1954 diresmikan menjadi Desa Sidomulyo 

oleh Bupati Lampung Tengah yang bernama Imam Prabu dengan jumlah KK 

226 dan jumlah penduduk 968 jiwa.  

 

Pada tahun 1956 didatangkan kembali dari Yogyakarta warga sebanyak 56 

KK yang dipimpin oleh  Amad Rusidi kemudian membuka desa yang diberi 

nama Sarikaton. Desa Sidomulyo terus berkembang dengan Kepala Desa : 

 
Tabel 6. Kepala Desa Sidomulyo 

 Nama 
Jabatan Periode 

Alamat 

1. Niti Atmo Kepala Desa 1954-1960 Dusun III 

2. Subakat Kepala Desa 1960-1971 Dusun III 

3. Kasdi Kepala Desa 1971-1973 Dusun V 

4. Dra.Ice Fatma 

Tarigan 

Kepala Desa 1973-1975 Dusun V 

5. Sersan Panggih Kepala Desa 1975-1980 Dusun V 

6. Sularso R Subroto Kepala Desa 1980-1988 Dusun III 

7. Tino Prayitno Kepala Desa 1988-1990 Dusun V 
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8. Sularso R Subroto Kepala Desa 1990-2000 Dusun III 

9. Hi.Sutrisno 

Nasikha 

Kepala Desa 2000-2007 Dusun I 

10. Hi.Sutrisno 

Nasikha 

Kepala Desa 2007-2013 Dusun I 

11. Hj.Umi Salfiyah Kepala Desa 2013-sekarang Dusun I 

 

Sumber : Kantor Kelurahan Desa Sidomulyo, Tahun 2017 

 

2. Letak Geografi Desa Sidomulyo 

a. Batas Wilayah Desa 

Desa Sidomulyo merupakan salah satu desa di Kecamataan Punggur, 

Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.  Dengan  luas wilayah 

598 ha atau sekitar 15% dari total wilayah Kabupaten Lampung Tengah, 

dengan batas wilayahnya adalah sebagai berikut:   

Sebelah Utara   : Desa Nambahrejo dan Desa Sumberejo 

Sebelah Selatan  : Desa Totokaton 

Sebelah Barat  : Desa Tanggul Angin 

Sebelah Timur  : Desa Nambahrejo 

 

b. Luas Wilayah Desa 

1. Luas Wilayah  : 598,5  ha 

2. Pemukiman   : 119  ha 

3. Pertanian Sawah  : 410,25 ha 

4. Ladang   : 35,25  ha 

5. Perkuburan  : 1,75  ha 

6. Rawa-rawa  : 15  ha 

7. Perkantoran   : 1,5  ha 

8. Bangunan umum : 5,50   ha 
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9. Industri   : 4,25   ha 

10. Empang    : 2   ha 

11. Jalan    : 20,15  ha 

12. Lapangan sepak bola  : 4  ha 

 

c. Jarak 

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat   :  1Km 

2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan :  5Menit 

3. Jarak ke ibu kota kabupetan    : 15 Km 

4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten  :  25 menit 

 

3. Adminsitrasi Pemerintahan Desa Sidomulyo 

Desa Sidomulyo secara administratif dibagi menjadi 6 dusun dan 22 RT 

dengan rincian sebagai berikut: 

Nama Dusun: 

a.  Dusun I  : Jumlah 4 RT 

b. Dusun II  : Jumlah 3 RT 

c. Dusun III  : Jumlah 4 RT 

d. Dusun IV : Jumlah 4 RT 

e. Dusun V  : Jumlah 4 RT 

 

4.  Aparat Desa Sidomulyo. 

Kepala Desa    : Hj. Umi Salfiyah. 

Sekretaris Desa   : Ni Made Hanik Yunalia, S.Pd. 

Bendahara Desa   : Ismail 

Kepala Urusan Pemerintahan : Soffian Efendi, S.Pd. 
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Kepala Urusan Umum  : Sukarmin 

Kepala Urusan Pembangunan : Muhammad Fathoni, S.Pd. 

Kepala Urusan Sosial  : Eko Ridwantono 

Kepala Urusan Keuangan  : Purwaningsih 

Kepala Dusun  

a. Dusun I  : Ngatijan 

b. Dusun II  : Sunarto 

c. Dusun III  : Sarino 

d. Dusun IV : Pariman 

e. Dusun V  : Diki Zulkarnain 

f. Dusun VI  : Slamet 

 

5. Jumlah Penduduk Desa Sidomulyo 

Desa Sidomulyo memiliki 1186 Kepala Keluarga dengan total jumlah 

penduduk  sebesar 4541 orang, dengan jumlah laki-laki sebesar 2207 orang dan 

perempuan sebesar 2334 orang.  Dimana terdapat 197 KK yang tergolong 

warga kurang mampu. Berikut ini adalah jumlah KK kurang mampu per dusun 

di Desa Sidomulyo: 

Tabel 7. Daftar Penduduk Miskin Desa Sidomulyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Kelurahan Desa Sidomulyo, Tahun 2017 

No. Dusun Jumlah 

1. Dusun I 46 

2. Dusun II 36 

3. Dusun III 32 

4. Dusun IV 40 

5. Dusun V 43 

Jumlah  197 
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6. Keadaan Ekonomi Desa Sidomulyo 

a. Pertanian  

Jenis Tanaman : 

1. Padi sawah  : 375 ha 

2. Jagung  : 281 ha 

3. Kakao/ Coklat : 6 ha 

4. Singkong  : 4 ha 

5. Lain-lain  : 1  ha 

 

b. Peternakan 

Jenis ternak 

1. Kambing  : 1800 ekor 

2. Sapi   : 115 ekor 

3. Kerbau  : 35 ekor 

3. Ayam   : 6500 ekor 

4. Itik   : 250 ekor 

5. Babi   : 20 ekor 

 

c.   Perikanan  

1. Tambak ikan : 2 ha 

 

 d.Struktur Mata Pencaharian 

Jenis Pekerjaan : 

1. Petani  : 1428 orang 

2. Pedagang  : 93 orang 

3. PNS  : 96 orang 
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4. Tukang  : 23 orang 

5. TNI/ Polri  : 5 orang 

6. Pensiunan  : 26 orang 

7. Buruh  : 162   orang 

8. Jasa persewaan : 2 orang 

9. Swasta  : 22     orang 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Implementasi Pogram Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dalam  upaya 

percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa Sidomulyo, Kabupaten Lampung 

Tengah,  jika dilihat dari indikator yang telah dikemukakan oleh Van Meter dan 

Van Horn kurang efektif.  

Kurang efektifnya implementasi PSKSuntuk mempercepat penaggulangan 

kemiskinan di Desa Sidomulyo, Kabupaten Lampung Tengah, dikarenakan 

sasaran kebijakan dan disposisi implementator tidak sesuai dengan pernyataan 

Van Metter dan Van Horn. Secara sasaran atau data yang digunakan dalam 

implementasi PSKS tidak sesuai dengan fakta dan kondisi di lapangan. Dan dari 

disposisi implementator juga tidak sesuai karena salah satu implementator tidak 

menjalankan tugasnya sesuai SOP yang ada.  

Namun pada implementasi PSKS di Desa Sidomulyo secarastandar kebijakan, 

sumber daya manusia dan dan sumber daya non manusia  sudah cukup tersedia di 

Desa Sidomulyo. Sementara itu hubungan antar organisasi di Desa Sidomulyo 

dengan organisasi lainnya seperti aparat kecamatan, kantor pos, TKSK, dalam 
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pengimplementasian PSKS sudah terjalin dengan baik. Sedangkan untuk 

karakteriktik agen pelaksana yang berhubungan dengan SOP dalam implementasi 

PSKS di Desa Sidomulyo pemerintah pusat dan aparat desa sudah memiliki 

SOPsehingga mereka sudah mengetahui tugas masing-masing. Dan untuk kondisi 

sosial, politik dan ekonomi di Desa Sidomulyo, sudah sangat mendukung untuk 

diimplemetasikan PSKS. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat peneliti 

berikan dalam “Implementasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) 

Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sidomulyo, Kabupaten 

Lampung Tengah” adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah seharusnya menetapkan sasaran penerima PSKS dengan 

menggunakan pendataan secara periodik agar sesuai dengan fakta dan kondisi 

warga yang ada di lapangan saat ini 

2. Pihak implementator khusunya TKSK Punggur, seharusnya menjalankan 

tugasnya sesuai SOP yang ada agar implementasi dapat berjalan dengan baik. 

Untuk itu, perlu ada peraturan yang  jelas dan  tegas untuk menindak para 

implementator yang tidak taat administrasi agar tidak menghambat jalannya 

implementasi PSKS. 

3. Pihak penerima PSKS, yakni PMKS seharusnya melaporkan masalah 

mengenai ketidaktepatan sasaran penerima PSKS serta tidak diberikannya 

sosialisasi di Desa Sidomulyo agar tidak terjadi kecemburuan sosial, serta 

kesalahpahaman antar warga. 
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