
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1   Penelitian Terdahulu 

Akhmad Rozi (2011) dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten 

Tanah Laut, sesuai hasil penelitian diperoleh bahwa PKH dalam implementasinya di lokasi 

kasus dapat dinilai efektif. Efektivitas pelaksanaan program ditentukan oleh faktor 

ketepatan sasaran, ketersediaan fasilitas, dan adanya pendampingan yang memadai. 

Manfaat yang paling dirasakan oleh Rumah Tangga sangat Miskin (RTSM) peserta 

program PKH adalah sub-program peningkatan kualitas sarana sekolah, karena dana 

bantuan PKH benar-benar bisa digunakan untuk mendukung kelangsungan pendidikan 

formal anak-anak dari keluarga peserta PKH. Dalam konteks kasus di Kabupaten Tanah 

Laut isu utama yang tampak adalah kurang adanya dukungan dari pihak pelaksana 

kesehatan dan pendidikan untuk mendukung program. Oleh karena itu perlu diteliti apakah 

implementasi PKH dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi peserta PKH 

dengan adanya kondisi aktual semacam itu. 

 

Hasbi Iqbal (2008) tesis dengan judul Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan 

di Kabupaten Kudus. Pelaksanaan lapangan berupa sosialisasi program, verifikasi data, 

pembagian kartu, pencairan dana, dan pembuatan laporan. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa Program Keluarga Harapan telah berjalan sesuai dengan Pedoman Umum dan 

Pedoman Pelaksanaanya. Dampak yang dirasakan peserta program adalah semakin 

meningkatnya penggunaan fasilitas pendidikan dan kesehatan oleh anak usia sekolah, ibu 
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hamil serta anak Balita. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan 

pelaksanaan program adalah sikap pelaksana program yang kurang baik, kondisi sosial 

ekonomi yang hampir sama menimbulkan kecemburuan, situasi politik yang mendukung 

dan menolak program, keterampilan pelaksana program yang masih perlu ditingkatkan, dan 

koordinasi antara pelaksana program yang masih perlu dilegalkan. Hasil penelitian 

menyarankan bahwa perlunya upaya mempercepat tindak lanjut pengaduan yang telah 

disampaikan, sehingga diharapkan apresiasi peserta terhadap program tersebut menjadi 

lebih baik lagi. 

 

Hal tersebut juga didapat hasil penelitian yang sama pada program keluarga harapan 

Bidang kesehatan di Kota Bandar Lampung (Anggi Anggraini, 2014). Dalam implementasi 

program keluarga harapan di Kota Bandar Lampung  secara umum, implementasinya 

dinilai efektif dan telah berjalan sesuai dengan Pedoman Umum dan Pedoman 

Pelaksanaanya. Hal ini dapat dilihat dari setiap tahapan proses implementasinya yang 

berjalan sesuai dengan perencanaan, terkoordinasi, terintegrasi dan sistematis, dengan 

sedikit hambatan dalam kegiatan sosialisasi, pengorganisasian tahap pembayaran dan 

pelaksanaan verifikasi komitmen namun tujuan serta sasaran PKH ini pun sudah mulai 

tercapai dengan baik. Dampak yang dirasakan peserta program adalah semakin 

meningkatnya penggunaan fasilitas kesehatan oleh ibu hamil, ibu nifas, bayi serta anak 

Balita. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya upaya mempercepat tindak lanjut 

pengaduan yang telah disampaikan, monitoring dan evaluasi sehingga diharapkan apresiasi 

peserta terhadap program tersebut menjadi lebih baik lagi. 
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Mekanisme program keluarga harapan antaralain pertemuan awal, sosialisasi, pembayaran, 

pemberian pelayanan kesehatan dan verifikasi komitmen. Namun dalam pelaksanaan di 

lapangan masih terdapat hambatan seperti masih banyak peserta PKH yang tidak mamatuhi 

komitmen karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak warga miskin 

yang tidak memahami tentang pentingnya kesehatan ibu hamil, bayi dan balita. Bagi 

RTSM yang tidak mematuhi komitmen akan dikenakan sanksi berupa pemotongan dana 

bantuan dan pada tahap pembayaran kurang berjalan tertib, dikarenakan padatnya antrian 

sementara loket khusus pembayaran dana PKH hanya dua loket. Kurangnya koordinasi 

dengan PT. Pos dalam penyediaan sarana pembayaran dana PKH menjadi salah satu faktor 

penghambat PKH. 

 

 

 

 

2.2   Tinjauan Tentang Kebijakan Publik 

Menurut  George C. Edwards III dan Ira Sharkansky  dalam Suwitri  (2008:10) 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu tindakan pemerintah yang berupa program-

program pemerintah untuk mencapai sasaran atau tujuan”. Sedangkan menurut Thomas R. 

Dye dalam Howlett dan Ramesh (2005:2), kebijakan publik adalah segala yang dikerjakan 

pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya (What 

government did, why they do it and what differences it makes). Dalam pemahaman bahwa 

“keputusan” termaksud juga ketika pemerintah memutuskan untuk “tidak memutuskan” 
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atau memutuskan untuk “tidak mengurus” suatu isu, maka pemahaman ini juga merujuk 

pada definisi Thomas R. Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008:185) yang menyatakan 

bahwa kebijakan publik merupakan “segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan 

pemerintah”.  

Senada dengan definisi Dye, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri  

(2008:9) juga menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan : 

“Apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam policy statement yang 

berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat 

pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan 

pemerintah” 

Kedua definisi baik dari Dye, Edwards III dan Sharkansky sama-sama menyetujui bahwa 

kebijakan publik juga termaksud juga dalam hal “keputusan untuk tidak melakukan 

tindakan apapun”. Menurut James A. Anderson dalam Subarsono (2005:2), kebijakan 

publik merupakan “kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparatur dan aparatur 

pemerintah” Senada dengan Laswell dan Kaplan, David Easton dalam Subarsono (2005:2) 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai “pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat” 

karena kebijakan mengandung nilai-nilai di dalamnya.  

M. Irfan Islamy (2002:102) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, 

yaitu : 

a. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-

tindakan pemerintahan; 
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b. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan 

dalam bentuk yang nyata; 

c. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan 

sesuatu itupun mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu; 

d. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditunjukan bagi kepentingan seluruh 

anggota masyarakat.  

 

Berdasarkan definsi kebijakan publik yang dipaparkan di atas, maka kebijakan publik 

memiliki konsep-konsep sebagai berikut : 

a. Kebijakan publik berisi tujuan, nilai, dan praktik/pelaksanaan 

b. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah bukan organisasi swasta. 

c. Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan 

oleh pemerintah. 

 

2.3   Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan  

Salah satu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik adalah tahap implementasi . 

Implementasi kebijakan adalah tahap lanjutan setelah kebijakan dirumuskan secara jelas  

dan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Lester dan 

Stewart dalam Winarno (2000:104) menjelaskan bahwa “Implementasi kebijakan 

dipandang dalam pengertian luas, merupakan alat administrasi hukum dari berbagai aktor, 

organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan 

guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. 
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Sementara Widagdo menjelaskan Implementasi berarti “Menyediakan sarana untuk 

melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap 

sesuatu tertentu. Kedua penjelasan tersebut menyiratkan bahwasanya dalam implementasi 

kebijakan memerlukan berbagai sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin 

dicapai. Seperti dijelaskan oleh Jones dalam Widodo, pelaksanaan kebijakan menuntut 

adanya beberapa syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan 

organisasional, yang dalam hal ini sering disebut resources. Oleh karena itu jones 

merumuskan batasan implementasi yang dalam hal ini adalah proses penerimaan sumber 

daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang dikerjakan. Berkaitan hal tersebut 

Meter dan Horn dalam Subarsono (2006:99) memberikan batasan implementasi sebagai : 

“Tindakan yang dilakukan oleh individu pemerintah maupun swasta yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan 

sebelumnya. Tindakkan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi 

tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan 

usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan 

oleh keputusan-keputusan kebijakan” 

Batasan atau pengertian tentang implementasi kebijakan tersebut mengindikasikan suatu 

kebutuhan akan mekanisme atau prosedur pelaksanaan kebijakan. Berkenaan hal ini casley 

dan kumar dalam Abdul Wahab (2001:23) mengemukakan suatu metode dengan 5 langkah 

mekanisme yang perlu dilakukan dalam suatu implementasi kebijakan. Kelima langkah 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Identifikasi masalah 

b. Penentuan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya masalah 
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c. Mengkaji hambatan yang muncul dalam pembuatan keputusan 

d. Mengembangkan solusi-solusi yang paling layak 

e. Memantau secara berkelanjutan umpan balik yang terjadi dari tindakan yang 

dilakukan. 

 

Selain mekanisme implementasi kebijakan di atas, Smith dalam Tachjan (2006:31) 

menguraikan di dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan. 

Keempat variabel dalam implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu : 

a. Kebijakan yang diidealkan (Idealized policy); 

b. Kelompok sasaran (Target groups) 

c. Badan-badan pelaksana (Implementing Organization) 

d. Faktor lingkungan (Enviromental factor) 

 

Teori-teori diatas menyimpulkan bahwasannya Implementasi merupakan proses yang 

kompleks yang melibatkan berbagai aktor serta menggunakan berbagai sumber daya dalam 

pelaksanaannya dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, selain itu implementasi 

merupakan tahap yang krusial dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

keseluruhan proses kebijakan. Bagaimana baiknya suatu kebijakan jika diimplementasikan 

tidak akan menimbulkan dampak atau tujuan yang diinginkan.  

Implementasi yang dimaksud dalam Program Keluarga Harapan adalah membantu 

mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada 

kelompok masyarakat sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu 

mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan 

mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi 

balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan memutus 
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rantai kemiskinan antar generasi memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara 

pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan Kebutuhannya. 

 

2.4   Tinjauan Tentang Implementasi Program Kelurga Harapan 

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah kebijakan program yang dirumuskan oleh 

Pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan penduduk di Indonesia. Secara umum, 

konsep kebijakan hampir selalu dikaitkan dengan keputusan tetap yang bersifat konsisten 

dan merupakan pengulangan tingkah laku dari yang membuat dan dari mereka yang 

mematuhi keputusan tersebut (Mukhtar Sarman, 2000). 

 

Menurut Friedrich sebagaimana dalam Leo Agustino  (2008:7), kebijakan adalah suatu 

tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan 

tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran 

yang diinginkan, terutama dalam kaitan adanya peran fungsional Pemerintah di ranah 

publik sebagai pelayan masyarakat.  

 

Merujuk pada Nugroho (2004:100), untuk menyelesaikan permasalahan yang berkembang 

di masyarakat diperlukan kebijakan sebagai realisasi dari fungsi dan tugas negara serta 

dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Dengan kata lain, kebijakan (dalam konteks 

peran Pemerintah sebagai pemangku otoritas publik) dibutuhkan untuk memecahkan 

masalah yang ada di ranah publik. Dan untuk itu dibutuhkan bukan hanya perumusan 

(rencana) program, tetapi juga implementasi program guna mencapai tujuan yang telah 
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direncanakan. Oleh karena itu suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai 

dampak atas tujuan yang diinginkan (Tachjan, 2006:31).  

 

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan dengan sarana dan 

dalam urutan waktu tertentu. Padahal implementasi kebijakan program itu baru dapat 

dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, program-program aksi telah 

dibuat, dan dana untuk mendukung pelaksanaan program aksi telah dialokasikan untuk 

pencapaian tujuan kebijakan tersebut (Samodra Wibawa,2004:23).  

 

Dalam konteks model PKH, strategi dasarnya adalah bagaimana memberikan perlindungan 

sosial bagi RTSM. Merujuk pada ADB (2003) konsep perlindungan sosial dimaksudkan 

sebagai seperangkat kebijakan kesejahteraan sosial yang dirancang untuk mengurangi 

kemiskinan dan kerentanan (vulnerability) melalui perluasan pasar kerja yang efisien, 

pengurangan risiko-risiko kehidupan yang senantiasa mengancam manusia, serta penguatan 

kapasitas masyarakat dalam melindungi dirinya dari berbagai bahaya dan gangguan yang 

dapat menyebabkan terganggunya atau hilangnya pendapatan. 

 

Namun, menurut Norton (2001) perlindungan sosial merupakan kebijakan yang ditujukan 

kepada kelompok masyarakat yang mengalami keadaan yang rentan baik secara absolut 

atau kerentanan yang paling miskin. Selain itu dapat ditujukan kepada kelompok 

masyarakat yang tidak miskin untuk perlindungan dalam menghadapi guncangan dan 

peristiwa siklus kehidupan. Karena itu kebijakan perlindungan sosial mestinya 

dilaksanakan dengan prinsip-prinsip: 

a. Responsif terhadap realitas kebutuhan dan kondisi kehidupan kelompok sasaran; 

b. Terjangkau dalam konteks perencanaan anggaran jangka pendek dan panjang; 
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c. Berkelanjutan, baik secara finansial dan politik; 

d. Adanya kelembagaan dalam struktur pemerintahan yang berkelanjutan maupun 

kelembagaan di tingkat implementasi terutama di struktur masyarakat sipil; 

e. Dibangun dengan prinsip memanfaatkan kemampuan individu, rumah tangga dan 

komunitas serta menghindari penciptaan ketergantungan dan stigma dan, 

f. Mampu menanggapi skenario yang berubah cepat dan munculnya tantangan baru. 

 

Di Indonesia sejak tahun 2004 telah diterbitkan undang-undang terkait perlindungan sosial, 

yaitu UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam sistem 

jaminan sosial ini diakui bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat 

memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju 

terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk memberikan 

jaminan sosiai yang menyeluruh, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional 

bagi seluruh rakyat Indonesia, yang terdiri jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, 

jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Sedangkan undang undang 

Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial lebih banyak mengatur perlunya 

keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial. 

 

PKH adalah sebuah model perlindungan sosial berbasis keluarga. Secara konseptual PKH 

termasuk dalam kategori bantuan sosial (social assistance), yakni program jaminan sosial 

(social security) yang berbentuk tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan 

yang umumnya diberikan kepada keluarga rentan yang tidak memiliki penghasilan yang 

layak bagi kemanusiaan. Keluarga miskin, penganggur, anak-anak, penyandang cacat, 

lanjut usia, orang dengan kecacatan fisik dan mental, kaum minoritas, yatim-piatu, kepala 

keluarga tunggal, pengungsi, dan korban konflik sosial adalah beberapa contoh kelompok 

sasaran bantuan sosial.  
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Dalam pelaksanaan perlindungan sosial berbasis keluarga, sesuai kebijakan pemerintah, 

termasuk bagian dari program penanggulan kemiskinan. Program ditujukan kepada 

kelonpok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Program ini merupakan 

kebijakan perlindungan sosial dalam rangka pemenuhan, hak dasar. Pengurangan beban 

hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin (Peraturan Presiden Nomor 15 

Tahun 2010).  

 

Melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2010, Presiden mengintruksikan kepada segenap Menteri, 

Pimpinan Lembaga Non Departemen dan Kepala Daerah untuk mengambil langkah-

langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, untuk 

memfokuskan antara lain percepatan program penanggulangan kemiskinan berbasis 

keluarga. PKH merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai 

kepada RTSM, yang selanjutnya kepada mereka diwajibkan untuk melakukan pemanfaatan 

fasilitas kesehatan dan pendidikan. 

 

2.5   Tinjauan Tentang Pendekatan Manajemen Pemerintah 

Manajemen pemerintahan adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan dan berfungsi 

sebagai alat atau perangkat lunak (software) yang berada dalam mind atau pikiran manusia 

dan dapat digunakan untuk memperlancar aktivitas pemerintah. Menurut Carl J Bellone 

(2001:285)  manajemen pemerintahan merupakan Values as object oriented activity, yang 

dilakukan oleh perangkat pemerintahan. Tindakan (action) pemerintah senantiasa harus 

berorientasi kepada nilai-nilai obyektif yang menjadi falsafah bagi negara yang 

bersangkutan. Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki falsafah hidup adalah pancasila 



23 
 

dan nilai-nilai lainnya yang berlaku dalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang 

menjadi kekayaan budaya bagi bangsa Indonesia. Kedua jenis nilai ini pemerintah 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk kelestariannya. 

Manajemen pemerintahan ditinjau dari segi obyek materinya merupakan perangkat lunak 

(software) yang meliputi beberapa komponen yang saling berkaitan antara satu dengan 

yang lainnya. Keterkaitan secara utuh dari setiap komponen manajemen aparatur akan 

melahirkan kecerdasan manusia yang mempelajarinya. "Manusia memiliki dua otak yaitu 

otak rasional dan otak emosional, demikian juga kecerdasan yaitu kecerdasan rasional dan 

kecerdasan emosional". Kedua jenis otak tersebut akan melahirkan manajemen 

pemerintahan yang handal. 

Selain obyek materi manajemen pemerintahan tersebut di atas, juga memiliki obyek forma 

yang diistilahkan dengan perangkat keras (handware) yaitu suatu bangunan yang terdiri 

dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan "untuk membentuk 

suatu kekuatan yang tangguh dari bangunan tersebut". Pengertian bangunan disini antara 

lain kondisi fisik manusia yang melaksanakan aktivitas manajemen pemerintahan. 

Dalam pelaksanaan PKH dibutuhkan manajemen pemerintah yang efektif untuk mencapai 

tujuan dari program keluarga harapan. Manajemen pemerintah yang efektif adalah 

seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk 

menentukan keputusan secara efektif dan tepat sasaran. Hal ini berfungsi untuk mengurangi 

penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan dana, dan lain-lain.  

 

Adapun fungsi manajemen pemerintah  menurut Koontz dan O’Donnel (2001)  antara lain: 
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1. Perencanaan (Planning) yaitu pemilihan dan penentuan tujuan organisasi, 

kebijaksanaan, program dan lain-lain. 

2. Pengorganisasian (Organizing) yaitu penentuan sumber daya dan kegiatan yang 

dibutuhkan, menyusun organisasi, penugasan wewenang dan tanggung jawab serta 

koordinasi. 

3. Pelaksanaan (Actuating) dilakukan organisasi setelah organisasi memiliki 

perencanaan dan melakukan pengoranisasian dengan memiliki struktur organisasi 

termaksud terjadinya personil sebagai pelaksana sesuai kebutuhan unit atau satuan 

kerja yang dibentuk. 

4. Penganggaran (Budgeting) merupakan satu fungsi manajemen yang sangat penting 

peranannya karena fungsi ini berkaitan dengan penerimaan, pengeluaran, 

penyimpanan, penggunaan dan pertanggung jawaban, namun lebih luas lagi 

berhubungan dengan kegiatan tatalaksana keuangan. 

5. Pengawasan (Control) yaitu penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, dan 

pengambilan tindakan kolektif. 

Namun dalam Pembahasan ini penulis membatasi hanya pada Perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), dan pelaksanaan (actuating) karena teori ini sesuai dengan 

permasalahan yang ada dan sesuai dengan judul dalam penelitian ini. Penganggaran 

(budgeting) tidak digunakan karena kesulitan untuk mencari data valid keuangan yang ada 

dalam penganggaran program keluarga harapan (PKH), sementara pengawasan peneliti 

berpendapat lebih cenderung pada evaluasi sedangkan yang diteliti adalah implementasi. 

Konsep implementasi dan evaluasi merupakan konsep yang saling berkaitan namun berdiri 

sendiri. 
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2.5.1  Konsep Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan 

datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan 

demi mencapai hasil yang dikehendaki. Menurut T. Hani Handoko (2003:69), 

kegiatan perencanaan pada dasarnya akan melalui empat tahap sebagai berikut : 

1. Menetapkan tujuan 

2. Merumuskan keadaan saat ini 

3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan 

4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian 

tujuan. 

Menurut Si Wilujeng (2007:58) Perencanaan memiliki sifat-sifat sebagai berikut : 

a. Kontribusi terhadap tujuan (contribution of obyective). Bahwa setiap 

perencanaan dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. 

b. Kedudukan yang istimewa dari satu perencanaan (primacy of planning). 

Bahwa setiap perencanaan selalu harus ditempatkan pada kedudukan 

pertama dari suatu proses manajemen. Perencanaan dapat memberi arah 

bagi pelaksanaan proses manajemen berikutnya. 

Pembuatan perencanaan ini tentunya memiliki maksud dan tujuan. Salah satu 

maksudnya adalah untuk melihat program-program yang digunakan untuk dapat 

meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan-tujuan utama di waktu datang. 

Beberapa manfaat perencanaan adalah : 
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1. membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-

perubahan lingkungan 

2. memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih 

jelas 

3. membantu penempatan tanggung jawab lebih cepat 

4. memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi 

5. memudahkan dalam dalam melakukan kordinasi di seluruh aspek bagian 

6. membuat tujuan lebih spesifik 

7. efisiensi waktu, usaha dan dana 

 

2.5.2   Konsep Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah kegiatan membagi-bagi tugas pada orang yang terlibat 

dalam kerjasama. Prinsip terbaginya tugas secara proporsional Gibson (1996:483) 

pengorganisasian adalah semua kegiatan manejerial yang dilakukan utuk 

mewujudkan kegiatan yang direncanakan menjadi struktur tugas, wewenang dan 

menentukan tugas yang akan dilaksanakan. Pengorganisasian yang efektif yakni 

dapat membagi habis tugas secara merata dan menentukan tugas-tugas ke dalam 

sub-sub komponen organisasi. Menurut Saiful Sagala (2000:49), ada empat syarat 

yang harus dipertimbangkan dalam pengorganisasian : 

1. Legtimasi  

2. Efisiensi 

3. Keefektifan 

4. Keunggulan 

 

Menurut H. Hadari pelaksanaan pengorganisasian agar berfungsi untuk 

mewujudkan, mempertahankan dan mengembangkan kerjas sama, perlu 
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diaktualisasi asas-asas pengorganisasian secara intensif. Beberapa asas tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1.  Asas Kesatuan dan kejelasan Tujuan, Tujuan adalah arah yang harus 

dijadikan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan. 

2.  Asas Pembagian Kerja Sebagai Jaringan Kerja (Net Work). Setiap organisasi 

kerja  non profit yang dibentuk untuk melaksanakan sejumlah volume kerja 

di  bidangnya yang memerlukan pembidangan dan pembagian tugas. 

3. Asas Kesatuan Perintah, di lingkungan organisasi non profit, perintah yang 

diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan sebagian diantaranya bersumber dari 

keputusan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pimpinan. 

4. Asas koordinasi, pengorganisasian yang diawali dengan pengaturan struktur 

organisasi sebagai kegiatan pembidangan dan pembagian pekerjaan, agar 

seluruh volume kerja terbagi habis dalam unit-unit/satuan-satuan kerja yang 

dibentuk. 

5. Asas Kelenturan (Flexibility), dalam uraian tentang asas pembagian kerja 

sebagai jaringan kerja telah dikemukakan bahwa sebuah organisasi non 

profit mungkin saja menghadapi kondisi harus menambah atau mengurangi 

unit/satuan kerja dalam struktur. 

6. Asas Fungsionalitas, dari uraian-uraian terdahulu dapat disimpulkam bahwa 

setiap organisasi mengemban satu atau lebih fungsi pelayanan umum dan 

pembangunan. Fungsi ini melahirkan dan mewujudkan melalui kebijakan 

umum yang disebut “Pembinaan generasi muda” yang dapat dilakukan pada 

pendidikan jalur sekolah dan jalur luar sekolah. 
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Menurut H. Nahrawi Hadari (2000:66-69) Proses pengorganisasian dapat 

ditunjukkan dengan tiga langkah prosedur berikut ini : 

a.   Perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

b.   Pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara 

logika dapat dilaksanakan oleh satu orang. Pembagunan kerja sebaiknya 

tidak terlalu berat sehingga tidak dapat diselasaikan, atau terlalu ringan 

sehimgga ada waktu menganggur, tidak efisien dan terjadi biaya yang tidak 

perlu. 

c.   Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme, untuk  mengkoordinasikan 

pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan  yang terpadu dan 

harmonis. Mekanisme pengkoordinasian ini akan membuat para anggota 

organisasi menjadi perhatiannya pada tujuan organisasi dan mengurangi 

ketidak efisienan dan konflik-konflik yang merusak. 

 

 

 

2.5.3   Konsep Pelaksanaan (Actuating) 

Menurut Gerry R. Terry (1996), actuating merupakan usaha menggerakan anggota 

kelompok sehingga berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran tujuan. 

Actuating merupakan upaya mewujudkan perencaanaan menjadi real, dengan 
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melalui pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan 

kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya. 

Adapun peran actuating menurut Nawawi (2000:95) antara lain: 

a. melakukan pengarahan (commanding), bimbingan (directing), dan 

komunikasi (communication). Dijelaskan bahwa pengarahan dan bimbingan 

adalah kegiatan menciptakan, memelihara, mempertahankan dan 

memajukan organisasi melalui setiap personil baik secara struktural maupun 

fungsional agar langkah operasionalnya tidak keluar dari usaha mencapai 

tujuan organisasi. 

b. actuating merupakan upaya menjadikan perencanaan menjadi kenyataan 

dengan berbagai pengarahan dan motivasi agar karyawan dapat 

melaksanakan kegiatan  secara optimal sesuai peran, tugas dan tanggung 

jawabnya. 

Fungsi actuating menurut Nawawi (2000:95) antara lain : 

a. Menciptakan kerjasama yang lebih efisien. 

b. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf 

c. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan 

d. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi 

dan prestasi karyawan. 

e. Membuat organisasi berkembang lebih dinamis. 

Fungsi actuating lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung 

dengan orang-orang dalam organisasi. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik 

kurang berarti bila tidak diikuti dengan penggerakan seluruh potensi sumber daya 
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manusia dan non manusia pada pelaksanaan tugas. Semua sumber daya manusia 

yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja 

organisasi. Setiap SDM harus bekerja dengan tugas, fungsi, peran, keahliannya dan 

kompetensi SDM masing-masing untuk mencapai masing-masing SDM  untuk 

mencapai visi, misi dan program kerja yang telah ditetapkan. 

 

2.6   Tinjauan Tentang Program Keluarga Harapan 

2.6.1   Program Keluarga Harapan 

Program keluarga harapan adalah suatu program penanggulangan kemiskinan yang 

memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) jika 

mereka  memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia ( SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan namun dalam 

pembahasan ini penulis membatasi hanya Program Keluarga Harapan di bidang 

kesehatan.  

 

Sasaran atau penerima bantuan PKH di bidang kesehatan adalah Rumah Tangga 

Sangat Miskin (RTSM) yaitu Ibu rumah tangga dari keluarga yang terpilih melalui 

mekanisme pemilihan sesuai kriteria yang ditetapkan yaitu Ibu hamil, ibu nifas, 

memiliki bayi dan balita. Dalam layanan kesehatan peserta PKH menerima bantuan 

uang tunai dan menerima pelayanan kesehatan (ibu, bayi, balita) di Puskesmas, 

Posyandu dll. 

 

Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan 

kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program 
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penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. 

Struktur organisasi PKH terdiri dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan 

(UPPKH) Pusat, Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) 

Kabupaten/kota, dan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) 

Kecamatan. UPPKH Kecamatan melaporkan setiap bulan kepada UPPKH 

Kabupaten/kota, yang nantinya akan dilaporkan kepada UPPKH Pusat yang berada 

di Jakarta. 1 

 

PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, aktor utamanya adalah 

dari Dinas Sosial, kemudian dibantu oleh BPS, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, 

PT. Pos Indonesia, Departemen Komunikasi dan Informasi, Kantor PKH 

kecamatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Masyarakat. Dengan 

demikian, PKH membuka peluang terjadinya sinergi antara program yang 

mengintervensi sisi pelayaanan (supply) dan Rumah Tangga Sangat Miskin 

(demand) dengan tetap mengoptimalkan desentralisasi, koordinasi antar sektor, 

koordinasi antar tingkat pemerintahan, serta antar pemangku kepentingan 

(stakeholder). 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Sukoco,Dwi Heru. 2007. “Mari Kita Mengenal PKH”. Diakses tanggal 19 Januari 2014 
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Gambar 1. Sistem Koordinasi Antar Stakeholder Dalam Pelaksanaan PKH 
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Di dalam program PKH ada kewajiban (condinationalities) yang harus 

dilaksanakan oleh Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) peserta PKH terkait 

upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kewajiban berkaitan dengan 

upaya peningkatan status kesehatan ibu hamil, ibu nifas, memiliki bayi dan balita 

dari keluarga rumah tangga sangat miskin. Kewajiban yang harus dilaksanakan 

adalah : 

a. Bagi ibu rumah tangga sangat miskin yang dalam keadaan hamil pada waktu 

pendaftaran diwajibkan untuk datang ke puskesmas dan mengikuti 

pelayanan pemeriksaan kesehatan ibu hamil sesuai dengan protokol 

Departemen Kesehatan; 

b. Bagi rumah tangga sangat miskin yang mempunyai anak 0 – 6 tahun wajib 

membawa anaknya ke Puskesmas untuk mengikuti pelayanan kesehatan 

anak sesuai protokol Departemen Kesehatan; 

c. RTSM wajib mematuhi komitmen untuk mengunjungi pemberi pelayanan 

kesehatan ( PPK) sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. 
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 Tabel 1. Kewajiban peserta PKH di bidang kesehatan  

No. Sasaran Pelayanan Kesehatan 

1. Bayi  

 0 – 11 bulan  

1. Timbang badan tiap bulan  

2. Monitor tumbuh kembang  

3. Imunisasi lengkap  

4. Khusus 6-11 bl, kapsul biri vit A 100.000 

IU 

2. Balita  

1 – 5 tahun  

 

1. Timbang badan tiap bulan  

2. Monitor tumbuh kembang  

     3. Pemberian Vit A dosis tinggi (2 x / Tahun) 

3. Anak 

5 – 6 tahun 

1. Timbang badan tiap bulan  

2. Monitor tumbuh kembang  

 

4. Ibu Hamil 1. Pemeriksaan kehamilan  

  TW I      = 1 kl  

           TW II     = 1 kl  

           TW III   = 2 kl  

2.    Pemberian tablet Fe 

3.    Imunisasi TT 

 

5. Ibu Melahirkan Ditolong tenaga kesehatan 

6. Ibu Nifas Diperiksa 3 kali yaitu minggu I,II dan VI 

7. Bayi baru lahir  

(0 – 28 hr) 

 

1. Umur 6-48 jam : 1x (KN1) 

2. Umur 3-7 hr      : 1x (KN2) 

3. Umur 8-28 hr    : 1x (KN3) 
 Sumber : Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial Tahun 2009 
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Persyaratan peserta PKH di bidang kesehatan antara lain : 

1. Bagi peserta PKH yang mempunyai kartu Jamkesmas, dapat menggunakan 

kartu Jamkesmasnya. 

2. Bagi Peserta PKH yang tidak mempunyai kartu Jamkesmas, untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menunjukkan kartu PKH asli dan 

menyerahkan foto copy kartu PKH. 

3. Bagi anggota peserta PKH yang tidak mempunyai kartu Jamkesmas, dapat 

diberikan pelayanan kesehatan dengan membawa foto copy kartu PKH, foto 

copy kartu KK dan foto copy KTP ( bagi yang sudah berhak mempunyai 

KTP). 

 Besar bantuan peserta PKH di bidang kesehatan antara lain  : 

1. Bantuan kesehatan untuk ibu hamil/nifas, bayi, balita  Rp. 800.000 

2. Besar bantuan berkisar Rp. 600.000 s/d Rp.2.200.000 / tahun tergantung 

kondisi keluarga dan kepatuhan keluarga dalam memenuhi kewajiban  

Catatan : 

- Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 

tahun / ibu hamil/ nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah 

anak. 

- Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun 

- Batasan minimum dan maksimum adalah antara 15-25% perdapatan rata-

rata RTSM per tahun. 
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Dengan adanya perbedaan komposisi anggota keluarga RTSM, maka besar bantuan 

yang diterima setiap RTSM akan bervariasi. Apabila besar bantuan yang diterima 

RTSM melebihi batas maksimum yang ditetapkan maka untuk dapat menjadi 

peserta  PKH seluruh anggota RTSM yang memenuhi persyaratan harus mengikuti 

ketentuan PKH. Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam tiga bulan, 

maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut 

: 

a. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka 

bantuan akan berkurang sebesar Rp. 50.000,- 

b. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka 

bantuan akan berkurang sebesar Rp. 100.000,- 

c. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan, maka 

bantuan akan berkurang sebesar Rp. 150.000,- 

d. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan berturut-

turut, maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran. 

Pelaksanaan PKH secara benar akan dapat memberdayakan keluarga sangat miskin 

untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan sehingga akan berdampak pada 

peningkatan status kesehatan yang akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia.  

 

2.6.2.  Tujuan Program Keluarga Harapan 

Tujuan PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia sebagai sumber daya manusia pada kelompok 

masyarakat sangat miskin. Tujuan dalam jangka pendeknya bantuan ini adalah 
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membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sangat miskin. Sedangkan 

tujuan jangka panjangnya adalah dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk 

menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan 

bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi dengan harapan akan memutus rantai kemiskinan 

antar generasi.  

 

PKH diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang 

bermartabat sehingga tercipta kemandirian lokal penyandang masalah kesejateraan 

sosial, dapat meningkatkan pendayagunaan sumber daya dan potensi aparatur 

(struktural dan fungsional) dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai 

untuk mampu memberikan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial yang cepat, 

berkualitas dan memuaskan serta meningkatkan koordinasi dan partisipasi sosial 

masyarakat / stakehoders khususnya Lembaga Sosial masyarakat pemerhati di 

bidang kesejahteraan sosial masyarakat.  

 

Dijelaskan bahwa secara khusus tujuan PKH di bidang kesehatan terdiri atas : 

a. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga sangat miskin (RTSM) 

b. Meningkatkan taraf hidup anak – anak rumah tangga sangat miskin (RTSM) 

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

bawah usia 6 tahun dari keluarga rumah tangga sangat miskin (RSTM). 

d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 

khususnya keluarga rumah tangga sangat miskin (RSTM). 

 

2.6.3   Pelayanan Kesehatan Program Keluarga Harapan 

Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang kesehatan mensyaratkan peserta PKH 

yaitu ibu hamil, ibu nifas, dan anak usia kurang dari enam tahun untuk melakukan 
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kunjungan rutin ke berbagai sarana kesehatan. Oleh karena itu, program ini secara 

langsung akan mendukung pencapaian target  program kesehatan. Adapun proses 

pelayanan kesehatan PKH antaralain : 

 

 

1.   Menghadiri pertemuan awal  

Perwakilan puskesmas akan diundang untuk menghadiri acara pertemuan 

awal dengan seluruh calon peserta PKH. Dalam pertemuan ini petugas 

puskesmas berkewajiban mengklarifikasi status pemberian pelayanan 

kesehatan dengan calon peserta PKH, khususnya bagi peserta yang datanya 

tidak tercatat dalam register. Kemudian, petugas menjelaskan tata cara 

mendapatkan pelayanan kesehatan serta tempat-tempat pelayanan kesehatan 

terdekat yang bisa dimanfaatkan oleh peserta PKH. 

2.   Sosialisasi 

Pemahaman program oleh semua pihak, baik yang terkait langsung maupun 

tidak langsung, merupakan kunci kesuksesan Program PKH. Untuk itu 

disusun strategi komunikasi dan sosialisasi PKH yang komprehensif dan 

melalui pendekatan multi pihak. Strategi komunikasi dan sosialisasi ini tidak 

hanya memfokuskan pada aspek implementasi dan keberhasilan pelaksanaan 

program PKH, tetapi juga aspek pengembangan kebijakan, khususnya dalam 

membanguan dukungan dan komitmen untuk melembagakan PKH dalam 

bentuk Sistem Jaminan Sosial. 
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3.  Memberi Pelayanan Kesehatan  

Petugas kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan 

kepada semua peserta PKH. Dalam memberikan pelayanan, petugas 

kesehatan harus mengacu kepada ketentuan dan pedoman pelayanan 

kesehatan yang berlaku.  

4.  Pencairan dana PKH Kota Bandar Lampung dilakukan di Kantor Pos. Dalam 

pelaksanaannya Kantor Pos dapat membayarkan di lokasi-lokasi yang telah 

ditunjuk untuk lebih memudahkan warga penerima PKH untuk mencairkan 

dananya, khususnya warga di lokasi yang terpencil/jauh dari Kantor Pos. 

5.   Memverifikasi Komitmen Peserta PKH  

Pembayaran bantuan komponen kesehatan pada tahap berikutnya diberikan 

atas dasar verifikasi yang dilakukan oleh petugas puskesmas. Jika peserta 

PKH memenuhi komitmennya (yaitu mengunjungi fasilitas kesehatan yang 

sudah ditetapkan sesuai jadwal kunjungan) maka peserta PKH akan 

menerima bantuan tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap anggota keluarga peserta PKH dapat mengunjungi dan memanfaatkan 

berbagai fasilitas kesehatan, antaralain : 

1.  Puskesmas 
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Puskesmas diharapkan mampu memberi seluruh paket layanan kesehatan 

yang menjadi persyaratan bagi peserta PKH kesehatan termaksuk 

memberikan pelayanan emergensi dasar. 

2.  Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling 

Puskesmas pembantu dan puskesmas keliling merupakan satelit puskesmas 

sangat diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil 

dan bayi baru lahir. 

3.  Polindes 

Pondok bersalin desa biasanya dilengkapi dengan tenaga bidan desa. 

Polindes diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi 

ibu selama kehamilan, pertolongan persalinan, dan bagi bayi baru lahir; 

maupun pertolongan pertama pada kasus-kasus gawat darurat. 

4.  Posyandu 

Posyandu yang dikelola oleh para kader kesehatan dengan bantuan dan 

supervise dari puskesmas, serta bidan desa diharapkan dapat memberikan 

pelayanan antenatal, penimbangan bayi serta penyuluhan kesehatan. 

5.  Bidan Praktek 

Di samping memberikan pelayanan kesehatan di Polindes, bidan desa juga 

membuka praktekdi rumah dapat dimanfaatkan oleh peserta PKH khususnya 

dalam pemeriksaan ibu hamil, memberikan pertolongan persalinan, mampu 

memberikan pertolongan pertama pada kasus gawat darurat. 

 

2.6.4   Sumber Daya 
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Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah staf yang cukup, informasi, 

wewenang dan juga fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung jalannya 

pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung. Sumber 

daya terdiri dari beberapa komponen antara lain : 

1.  Staf yang cukup 

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan 

yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan 

oleh staf yang tidak mencukupi, memadai atau tidak kompeten di 

bidangnya. Dalam Program Keluarga Harapan di Kota Bandar Lampung 

sangat diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai 

untuk menjalankan tugasnya tersebut.  

 

 

2.  Informasi 

Informasi merupakan sumber penting dalam melaksanakan kebijakan, 

ketersediaan informasi yang cukup sangat mendukung pelaksanaan 

kebijakan. Informasi dalam hal ini merupakan informasi mengenai 

bagaimana melaksanakan atau menjalankan sebuah kebijakan. Informasi-

informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan Program Keluarga 

Harapan sudah jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Informasi yang diterima 

implementer mengenai pelaksanaan suatu program harus akurat, mulai dari 
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objek dan subjek sampai pelaksanaannya serta ketaatan staf dalam 

menjalankan tugas masing-masing.  

3.  Kewenangan 

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar kebijakan dapat 

dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para 

pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika 

wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementer di mata publik tidak 

terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. 

Wewenang para pelaksana kebijakan Program Keluarga Harapan adalah 

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 

khususnya keluarga RSTM sehingga meningkatkan kondisi sosial ekonomi 

dan meningkatkan taraf hidup anak – anak RTSM. 

4.  Sarana dan Prasarana  

Dalam pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Program Keluarga Harapan 

memerlukan sarana dan prasarana seperti kantor, kendaraan dinas untuk 

menjalankan tugas pelaksana dengan baik. Sarana dan prasarana yang 

disediakan oleh pemerintah di dalam pengimplementasian kebijakan 

Program Keluarga Harapan Kota Bandar Lampung sangat berpengaruh 

terhadap jalannya proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang 

dilakukan oleh implementer karena dengan fasilitas yang mencukupi maka 

implementer juga dapat bekerja dengan baik. 
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2.7   Kerangka Fikir 

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2007:60) mengemukakan kerangka fikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telat diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut merupakan kerangka fikir 

yang peneliti gunakan : 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Fikir 
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3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu 

nifas dan anak di bawah usia 6 tahun dari keluarga RSTM 

4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan    

dan kesehatan khususnya keluarga RSTM 
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Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan 

di bidang perlindungan sosial bagi keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM), 

pemerintah mengeluarkan sebuah Program Keluarga Harapan (PKH)  yaitu sebuah bantuan 

bersyarat sebagai jaminan sosial untuk mengakses kesehatan dan pendidikan yang 

mencakup kesehatan balita dan ibu hamil serta pendidikan bagi anak usia pendidikan dasar. 

PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada 

masyarakat miskin. 

 

Kota Bandar Lampung melaksanakan PKH kepada masyarakat untuk mengurangi tingkat 

kemiskinan serta meningkatkan kesejateraan keluarga. Data BPS pada tahun 2013 jumlah 

rumah tangga sangat miskin (RTSM) calon peserta PKH sebanyak 9.257 jiwa dan 

berkurang menjadi 6.912 jiwa setelah dilakukan validasi. Peserta PKH di bidang kesehatan 

antaralain ibu hamil berjumlah 227 orang, jumlah bayi dan balita berjumlah 3905 sisanya 

peserta PKH di bidang pendidikan. PKH bidang kesehatan merupakan program yang 

melibatkan Dinsos dan Dinkes. Pelaksanaan lapangan program ini dilakukan oleh Unit 

Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) yang terdiri dari empat operator, satu 
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orang petugas administrasi, satu orang petugas entry data, satu orang petugas pengaduan 

masyarakat dan 27 pendamping yang tersebar di 13 Kecamatan di Kota Bandar Lampung.   

 

 

 Implementasi Program Keluarga Harapan adalah suatu keadaan yang menunjukkan 

kegiatan pelaksanaan bantuan dana Program PKH untuk pencapaian tujuan ke masyarakat 

RTSM yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dengan kata lain kata proses implementasi 

yang merupakan sejauh mana PKH melaksanakan tugas pokoknya atau sudah mencapai 

semua sasarannya.  

 

Masalah kemiskinan  merupakan masalah yang kompleks karenanya meskipun berbagai 

upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengetaskan kemiskinan, tapi hingga kini 

faktanya masih banyak rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. 

Untuk mencari solusi yang relevan dalam pemecahan masalah kemiskinan maka perlu 

adanya suatu kebijakan atau program nasional dengan sistem manajemen pemerintah yang 

efektif. 

 

Selama ini telah banyak program penanggulangan kemiskinan yang gagal karena kondisi 

aparatur negara masih dihadapkan pada sistem manajemen pemerintah yang belum efisien 

dan lemah dalam pengetasan kemiskinan, diperlukan suatu pendekatan manajemen 

pemerintah yang efektif dalam memberantas kemiskinan seperti menyediakan dana yang 

lebih banyak untuk daerah-daerah miskin, merancang perlindungan sosial yang tepat 

sasaran, dan membentuk gugus tugas untuk mengkaji sistem perlindungan sosial.  
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Penelitian ini dimaksud untuk memaparkan Implementasi Program Keluarga Harapan 

(PKH) Bidang Kesehtan di Kota Bandar Lampung dalam perspektif Manajemen 

Pemerintahan, yang mengacu pada pendapat Koontz dan O’Donnel (2001), bahwa fungsi 

manajemen pemerintahan terdiri Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), 

Pelaksanaan (Actuating), Penganggaran (Budgeting), Pengawasan (controlling). Dengan 

adanya PKH diharapkan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) memiliki akses yang lebih 

baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu kesehatan, pangan dan gizi 

termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial 

yang selama ini melekat pada diri warga miskin.  

 

 

 

 


