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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

4.1    Sejarah Pembentukan 

Dinas sosial dan tenaga kerja merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah 

bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Dinas sosial dan tenaga kerja 

dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Dinas sosial dan Tenaga Kerja 

mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas 

pembantuan di bidang sosial dan tenaga  kerja. 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar 

Lampung, telah berubah bentuk dan fungsinya.Untuk operasional pelaksanaan 

Perda tersebut diatur rincian tugas masing-masing Jabatan struktural di 

lingkungan Dinas Sosial Kotamadya Daerah. Tingkat II Bandar Lampung 

berdasarkan Keputusan Wali Kotamadya, Kepala Daerah Tingkat II Bandar 

Lampung Nomor 19 tahun 1998 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 24 Tahun 1996 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kotamadya 

Daerah Tingkat II Bandar Lampung. 
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Dengan adanya Otonomi Daerah sejak tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti 

dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

Dinas Sosial Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung kembali 

mengalami perubahan, yaitu berdasarkan keputusan Wali Kota Bandar 

Lampung Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Sosial. 

 

4.2    Dasar Hukum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 

1. Dasar Hukum Pendirian Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Keputusan 

Walikota Badar Lampung Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 11 Februari 

2008 tentang Tupoksi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar 

Lampung. 

2. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang pembentukan 

organisasi Dinas Daerah Kota Bandar Lampung dan Keputusan 

Walikota Bandar Lampung Nomor 19 tahun 2008 tentang organisasi dan 

tata kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. 

 

4.3   Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 

Visi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah “Mewujudkan kesejahteraan 

sosial oleh dan untuk semua menuju keadilan sosial masyarakat”. 
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Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan 

sosial. 

2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dan 

potensi sumber kesejahteraan sosial. 

3. Meningkatkan partisipasi usaha kesejahteraan sosial masyarakat. 

4. Meningkatkan pengarustamaan gender, kualitas hidup perempuan serta 

kesejahteraan dan perlindungan anak. 

 

4. 4  Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 

a. Kedudukan  

Dinas Sosial adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang  dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah. 

b. Tugas Pokok 

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah 

daerah di bidang Kesejahteraan Sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 
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c. Fungsi  

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Sosial mempunyai fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai 

dengan lingkup tugasnya 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, 

dan 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

 

4.5    Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 

Berdasarkan keputusan Walikota Bandar Lampung No. 30 Tahun 2003 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bandar 

Lampung, disebutkan bahwa Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar 

Lampung terdiri dari : 

 Kepala Dinas 

Memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan 

Pemerintahan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang 

diberikan oleh Walikota. 
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 Sekretariat 

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan. 

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada 

Kepala Badan. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai 

fungsi: 

1. Pengelolaan urusan  penyusunan progam, monitoring dan 

evaluasi; 

2. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian; 

3. Pengelolaan urusan  keuangan. 

 

 Sekretariat, membawahkan: 

1.  Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi 

Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi 

mempunyai tugas: 

a. Menghimpun dan menyusun program kegiatan; 

b. Melaksanakan monitoring kegiatan; 

c. Menghimpun dan menyusun pelaporan kegiatan; 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

2.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 
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a. Melakukan Pengelolaan dan Pelaporan administrasi umum 

yang meliputi pengelolaan naskah Dinas, penataan kearsipan 

Dinas, melaksanakan Urusan Rumah Tangga, Pengelolaan 

Sarana dan Prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum 

dan menyiapkan rapat badan; 

b. Melakukan Pengelolaan dan Pelaporan administrasi 

Kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan 

penyusunan rencana kebutuhan pegawaian, mutasi, disiplin, 

pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; 

c. Melaksanakan tugas lain diberikan oleh atasan. 

 

3.  Sub Bagian Keuangan 

   Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: 

a. Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang 

meliputi urusan penyusunan anggaran Dinas, Administrasi gaji, 

Administrasi Perjalanan Dinas; 

b. Menyusun Pembukuan, Pertanggungjawaban Keuangan dan 

Pelaporannya; 

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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 Kepala Bidang Banjamsos 

Tugasnya antara lain: 

Melaksanakan tugas sebagian Dinas di bidang Bantuan dan Jaminan  Sosial  meliputi  

Bantuan Sosial korban bencana alam,bantuan sosial korban bencana sosial ,bantuan 

sosial korban tindak kekerasan,bantuan sosial Fakir miskin dan Jaminan Sosial serta 

melaksanakkan tugas lain yang diberikan atasan. 

a. Kepala Seksi Penanggulangan Korban Tindak Kekerasan  

Tugasnya antara lain: 

Melaksanakan identifikasi dan pendataan, penyusunan perencanaan program 

kegiatan mengatasi masalah Korban Tindak Kekerasan serta melaksanakan tugas 

lain yang diberikan oleh atasan langsung Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. 

b. Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial 

Tugasnya antara lain:  

Mengumpulkan data, menginventarisasi serta melakuan evaluasi pemberian 

bantuan bagi keluarga binaan sosial serta melaksanakan tugas lain yang di 

berikan atasan. 

 

 Kepala  Bidang Pemberdayaan Sosial 

Tugasnya antar lain: 

Memimpin bidang Pemberdayaan Sosial dengan melaksanakan sebagian tugas Dinas 

yang meliputi pemberdayaan keluarga, peningkatan peran kelembagaan sosial dan 

kemitraan, pendayagunaan sumber dana sosial, serta kepahlawanan, keperintisan dan 
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kejuangan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

a. Kepala Seksi Pemberdayaan Peran Kelembagaan Sosial dan Kemitraan. 

Tugasnya antara lain: 

Melaksanakan Pemberdayaan keluarga, Konsultasi dan Perlindungan keluarga 

dan Peningkatan Peran Kelembagaan sosial serta  Kemitraan, Pendaya gunaan 

sumber Dana Sosial serta Keprintisan dan Kejuangan dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Dinas, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

b. Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial 

Tugasnya antara lain: 

Melaksanakan penggalian dana masyarakat, sosialisasi peraturan perundang – 

undangan dan membantu pelaksanaan undian gratis yang ada di masyarakat dan 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

c. Kepala Seksi Kepahlawanan, Keprintisan, dan Kejuangan 

Tugasnya antar lain: 

Melaksanakan dan mengidentifikasi pelestarian nilai – nilai kepahlawanan, 

memberikan pelayanan bantuan kepada keluarga Pahlawan, Perintis 

Kemerdekaan dan Pejuang, menanamkan nilai-nilai Kepahlawanan Keperintisan, 

dan Kejuangan, serta membantu pemberdayaan keluarga Kepahlawanan 

Keperintisan, dan Kejuangan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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 Kepala Bidang Pengembangan Sosial  

      Tugasnya antara lain: 

a. Merencanakan Program Bidang Penelitian dan Penyuluhan Kesejahteraan 

sosial, Data dan Informasi Kesejahteraan Keagamaan  

b. Menyusun Petunjuk Teknis Bidang Penelitian dan Penyuluhan Kesejahteraan 

sosial, Data dan Informasi Kesejahteraan Keagamaan  

c. Menyusun Petunjuk Teknis bidang Penelitian dan Penyuluhan Kesejahteraan 

sosial, Data dan Informasi Kesejahteraan Keagamaan  

 

 

 Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial  

Tugasnya antara lain: 

Memimpin Bagian dengan merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, membagi tugas, 

membina, mengarahkan, mengoreksi, memvalidasi, memberi pengesahan,  memantau, 

mengevaluasi, menilai, dan melaporkan pelayanan kesekretariatan serta 

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang    guna menunjang kelancaran 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandar 

Lampung. 

 Kepala UPT Pelayanan Sosial  

Kepala UPT Pelayanan Sosial mempunyai tugas : 

1. menyusun rencana dan progran kerja Bidang; 
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2. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi; 

3. mengkoordinasikan para kepala seksi; 

 

 KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA  

 Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : 

1. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian; 

2. memberikan petunjuk kepada bawahan; 

3. menilai prestasi kerja bawahan; 

 KEPALA SEKSI PENYATUNAN  

Kepala Seksi Penyantunan mempunyai tugas : 

1. menyusun rencana dan progran kerja Seksi; 

2. memberikan petunjuk kepada bawahan; 

3. menilai prestasi kerja bawahan; 

 KEPALA SEKSI PELAYANAN 

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas : 

1. menyusun  rencana dan program kerja Seksi; 

2. memberikan petunjuk kepada bawahan; 

3. menilai prestasi kerja bawahan. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

5.1   Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan  

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 dikutip 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.  
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Merujuk pada Nugroho (2008:185), 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 

direncanakan. Oleh karena itu suatu kebijakan harus diimplementasikan agar 

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

 

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 
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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; 

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 
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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.  

 

Dalam pelaksanaan perlindungan sosial berbasis keluarga, sesuai kebijakan 

pemerintah, termasuk bagian dari program penanggulan kemiskinan. Program 

ditujukan kepada kelompok 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 
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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. 

 

Dalam pemberdayaan PKH terdapat dua komponen yang menjadi fokus dalam 

program ini yaitu pendidikan dan kesehatan, namun dalam bahasan ini penulis 

membatasi hanya pada Program Keluarga Harapan di bidang kesehatan. Tujuan 

utama PKH Kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di 

Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui 

pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat 

preventif (pencegahan, dan bukan pengobatan). 

 

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat mencantumkan bahwa 

seluruh peserta PKH merupakan penerima jasa kesehatan gratis yang disediakan 

oleh program Jamkesmas dan program lain yang diperuntukkan bagi orang 

tidak mampu. PKH memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat 

miskin (RTSM) dengan mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan. 

Penerima bantuan PKH diwajibkan melakukan sejumlah kewajiban aktifitas 

terkait dengan investasi jangka panjang pengembangan kualitas SDM. 

Misalnya, penggunaan layanan kesehatan  dengan memanfaatkan layanan 
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kesehatan pre-natal dan post-natal bagi ibu hamil, mengimunisasi anak, 

memantau tumbuh kembang anak.  

 

Dalam survey kesehatan rumah tangga tahun 1995 menemukan tiga penyebab 

utama kematian bayi, yaitu infeksi saluran pernafasan akut, komplikasi perinatal 

dan diare. Gabungan dari ketiga penyebab ini menyumbang sekitar 75% 

kematian bayi di Indonesia. Pola penyebab utama kematian balita juga hampir 

mirip dengan penyebab kematian bayi dan hampir serupa dari waktu ke waktu 

(Depkes 2003). Rendahnya warga miskin dalam mengakses pelayanan 

kesehatan semakin memperburuk status kesehatan mereka, oleh karenanya 

sebagai program yang memiliki tujuan untuk mengurangi angka kematian ibu 

dan bayi serta memperbaiki status kesehatan ibu dan anak, kewajiban peserta 

dikaitkan dengan upaya untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan 

kesehatan.  

PKH mewajibkan kehadiran ibu pada kegiatan sosialisasi kesehatan dan gizi. 

Status gizi dan kesehatan anak sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas 

SDM. Kesehatan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu 

negara. Misalnya, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai 

bagi ibu hamil, persalinan, bayi dan balita dalam jangka panjang berpengaruh 

terhadap kualitas SDM. Dengan mewajibkan peserta PKH menggunakan 

layanan kesehatan (imunisasi, pemeriksaan, kandungan, pertolongan persalinan 

oleh tenaga kesehatan dan lain-lain) diharapkan PKH akan merubah kebiasaan 
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RTSM ke arah perbaikan kualitas SDM. Upaya ini dalam jangka panjang 

program diharapkan akan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. 

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. 

Protokol Pelayanan Kesehatan bagi Peserta program keluarga harapan PKH 

 Anak usia 0-6 tahun: 

a. Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 

3 kali. 
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b. Anak usia 0–11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, 

Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin 

setiap bulan. 

c. Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal 

sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Februari dan Agustus. 

d. Anak usia 12–59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan 

ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan. 

e. Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 

(tiga) bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti 

program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Early Childhood 

Education) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas 

PAUD. 

 Ibu hamil dan ibu nifas: 

a. Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan 

di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekali pada usia 

kehamilan 3 bulan I, sekali pada usia kehamilan 3 bulan II, dua kali 

pada 3 bulan terakhir, dan mendapatkan suplemen tablet Fe. 

b. Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan. 

c. Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya 

setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan. 
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Persyaratan peserta PKH di bidang kesehatan antara lain : 

a. Bagi peserta PKH yang mempunyai kartu Jamkesmas, dapat 

menggunakan kartu Jamkesmasnya. 

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

mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menunjukkan kartu PKH asli 

dan menyerahkan foto copy kartu PKH. 

c. 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). 

Setiap anggota keluarga peserta PKH dapat mengunjungi dan memanfaatkan 

berbagai fasilitas kesehatan, antaralain : 

1.  Puskesmas 

Puskesmas diharapkan mampu memberi seluruh paket layanan kesehatan 

yang menjadi persyaratan bagi peserta PKH kesehatan termaksud 

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. 
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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. 

 

Program Keluarga Harapan di Bidang kesehatan ini sangat besar manfaatnya, 

pihak yang tidak memahami dan tidak bertindak konsisten dengan kenyataan 

bahwa sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh mutu gizi, kesehatan, dan 

pendidikan di usia dini dan di masa pertumbuhan anak. Kesehatan terintegrasi 

dengan berbagai sektor, karena kesehatan tidak akan lepas dari keadaan sosial 

masyarakat, terutama dalam hal perekonomian. Status ekonomi menjadi 

tonggak utama yang menyokong kesehatan itu sendiri, karena itu dalam upaya 
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peningkatan status kesehatan sangat diperlukan adanya kerjasama yang 

berkesinambungan, baik dalam pelaksanaan maupun dalam hal pengawasan.  

 

5.2 Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang 

Kesehatan di Kota Bandar Lampung 

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 (2000:108)  

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”. 

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 rantai kemiskinan antar generasi 
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memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan 

membandingkan antara harapan dan Kebutuhannya. 

Kota Bandar Lampung melaksanakan PKH kepada masyarakat untuk 

mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejateraan keluarga, yang 

salah satunya dalam pengertian PKH jelas disebutkan bahwa komponen yang 

menjadi fokus utama dalam bahasan ini  adalah bidang kesehatan. BPS pada 

tahun 2013 jumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM) calon peserta PKH 

sebanyak 9.257 dan berkurang menjadi 6.912 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 

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.   

 

Tabel 2, Daftar Kecamatan Program Keluarga Harapan di Kota Bandar 

Lampung 

 

No. Kecamatan Jumlah RTSM 

1. Teluk Betung utara 559 

2. Teluk Betung Selatan 1170 

3. Teluk Betung Barat 1249 

4. Rajabasa 389 
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5. Kedaton 339 

6. Kemiling 540 

7. Tanjung Karang Barat 446 

8. Tanjung Karang Timur 481 

9. Tanjung Karang Pusat 576 

10. Tanjung Senang 238 

11. Sukabumi 232 

12. Panjang 658 

13. Sukarame 316 
Sumber riset penulis pada UPPKH Dinas Sosial Kota Bandar Lampung tahun 2013 

 

Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang kesehatan mensyaratkan peserta 

PKH yaitu ibu hamil, ibu nifas, dan anak usia kurang dari enam tahun untuk 

melakukan kunjungan rutin ke berbagai sarana kesehatan. Oleh karena itu, 

program ini secara langsung akan mendukung pencapaian target  program 

kesehatan.  

 

Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh 

manajemen pemerintah yang efektif, ada beberapa indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur seberapa baik manajemen yang ada dalam 

mengimplementasikan kebijakan mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) 

antara lain adalah pertemuan awal, sosialisasi, pembayaran, pemberian 

pelayanan kesehatan dan verifikasi komitmen. Untuk menggambarkan 

mekanisme dalam program keluarga harapan maka peneliti menggunakan 

pendekatan manajemen untuk mengukur indikator tersebut. Terdiri dari 

manajemen perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dalam mekanisme 

program keluarga harapan. 
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5.2.1   Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan 

selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. 

Perencanaan adalah proses dasar manajemen memutuskan tujuan dan 

cara mencapainya. Perencanaan dalam organisasi adalah esensial, dalam 

kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih dibanding fungsi-

fungsi manajemen lainnya. Fungsi-fungsi pengorganisasian, pengarahan 

dan pengawasan sebenarnya hanya melaksanakan keputusan-keputusan 

perencanaan. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan 

mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam 

perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta 

periode sekarang pada saat rencana dibuat.  

Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana 

tersebut telah ditetapkan, rencana harus diimplementasikan. Setiap saat 

selama poses implementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin 

memerlukan modifikasi agar tetap berguna. Perencaan kembali dapat 

menjadi faktor kunci pencapaian sukses akhir. Perencanaan harus 

mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas, agar mampu menyesuaikan 

diri dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin.  
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Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan 

(decision making), proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan 

kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Keputusan-

keputusan harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses perencanaan.  

Adapun manajemen perencanaan kegiatan dalam  program keluarga 

harapan bidang kesehatan antaralain : 

a.  Pertemuan awal  

Pertemuan awal merupakan kegiatan pendamping bertemu dengan 

penerima manfaat untuk pertama kalinya. Pertemuan ini 

diselenggarakan oleh UPPKH Kota Bandar Lampung termasuk 

dalam menentukan lokasi dan waktu masing-masing penerima 

manfaat harus menghadiri pertemuan pertama berbasis data tempat 

tinggal. Setiap pertemuan awal di tingkat kecamatan melibatkan 

sekitar 60-75 peserta (yaitu 3 kelompok peserta). Apabila dalam satu 

kecamatan terdiri lebih dari 75 peserta maka jadwal pertemuan bisa 

lebih dari satu kali atau pertemuan tersebut dilakukan secara paralel.  

 

Ibu Netty Indriani selaku Kepala bidang Bantuan dan Jaminan Sosial 

telah menjelaskan, bahwa: 

“Kegiatan dalam pertemuan awal program keluarga harapan 

antara lain seperti mengisi formulir klarifikasi data,  memfasilitasi 

pemilihan ketua kelompok sebagai kunci koordinasi dan komunikasi 

dalam program, memfasilitasi pembentukan kelompok peserta PKH, 
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menjelaskan jadwal kunjungan ke fasilitas kesehatan bagi setiap 

peserta PKH Kesehatan”. 

Senada dengan Kepala bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Ibu 

Elvira Yusna selaku Seksi Bantuan Sosial Fakir Miskin dan Jamsos, 

mengungkapkan bahwa: 

“Kegiatan dalam pertemuan awal PKH antaralain seperti 

menginformasikan tujuan PKH, syarat-syarat, tingkat bantuan, 

mekanisme dan lainnya dan membagi-bagikan bahan-bahan 

program (buku saku peserta PKH.), menjelaskan syarat (kewajiban) 

yang harus dilakukan oleh peserta PKH untuk dapat menerima 

bantuan, menjelaskan hak dan kewajiban ibu peserta dalam PKH”. 

Sesuai pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan 

dalam penyusunan perencanaan pertemuan awal PKH telah 

terencana secara jelas, baik dimulai dari menginformasikan PKH dan 

mekanismenya, mengisi formulir klarifikasi data,  memfasilitasi 

pemilihan ketua kelompok sebagai kunci koordinasi dan komunikasi 

dalam program, memfasilitasi pembentukan kelompok peserta PKH, 

menjelaskan jadwal kunjungan ke fasilitas kesehatan bagi setiap 

peserta PKH Kesehatan. 

b.  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 
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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. 

 

Ada tiga komponen strategi komunikasi dan sosialisasi yang 

diterapkan dalam PKH. Keterkaitan antara satu komponen dengan 

yang lainnya sangat erat, dan pada tahap yang berbeda-beda dapat 

berupa satu kegiatan yang sama. Ketiga komponen tersebut adalah: 

a. Sosialisasi, kegiatan ini bertujuan untuk penyampaian informasi 

sehingga: (i) terjadi pemahaman yang sama dan mendalam dalam 

pelaksanaan program; (ii) untuk membangun kesadaran dan 

kepedulian bersama; (iii) sosialisasi juga merupakan sarana 

untuk mendapatkan masukan melalui format-format kegiatan 

yang bersifat konsultatif. 

b. Edukasi, kegiatan ini bertujuan untuk merubah pola pikir (mind 

set) dan perilaku (behavior) dari penerima informasi yang 

dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lebih 

panjang. 

c. Advokasi, kegiatan ini bertujuan untuk mempengaruhi pola 

pikir dan perilaku dalam kaitannya dengan pengambil kebijakan. 
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Tujuan akhir dari kegiatan advokasi adalah membangun kesadaran, 

kepedulian dan komitmen. Dalam pembuatan komitmen, advokasi 

secara terfokus dan intensif akan ditujukan pada aparat pemerintah 

pusat dan daerah serta legislatif sehingga diharapkan akan terjadi 

peningkatan dukungan dan komitmen guna kelanjutan dan perluasan 

jangkauan program PKH di daerah masing-masing. 

 

Dari hasil wawancara sumber daya informasi dengan Ibu Yati 

Imbron selaku petugas SIM, menyatakan bahwa : 

“Manajemen perencanaan kegiatan dalam sosialisasi antara lain 

Menginformasikan tujuan PKH, syarat-syarat, tingkat bantuan, 

mekanisme dan lainnya dan membagi-bagikan bahan-bahan 

program (buku saku peserta PKH), menjelaskan syarat (kewajiban) 

yang harus dilakukan oleh peserta PKH untuk dapat menerima 

bantuan, menjelaskan hak dan kewajiban ibu peserta PKH dalam 

PKH, menjelaskan sangsi serta implikasi apabila peserta tidak 

memenuhi syarat yang ditetapkan dalam program, dan menjelaskan 

mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan 

PKH. Namun dalam sosialisasi terdapat hambatan banyaknya 

rumah tangga sangat miskin yang cenderung tidak menyadari 

bahwa pentingnya program ini untuk perubahan sosial ekonominya 

kedepan. Hambatan lainnya terletak pada komunikasi yang masih 

terlalu bersifat formal sehingga sebagian kalangan dapat merespon 

dengan baik”. 
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Senada dengan ibu Yati Imbron selaku petugas SIM, Ibu Rezania 

Balqis selaku pendamping PKH, menambahkan bahwa : 

“Manajemen perencanaan dalam kegiatan sosialisasi dalam PKH 

antaralain menginformasikan tujuan PKH, syarat-syarat, tingkat 

bantuan, mekanisme dan lainnya dan membagi-bagikan bahan-

bahan program (buku saku peserta PKH.), menjelaskan syarat 

(kewajiban) yang harus dilakukan oleh peserta PKH untuk dapat 

menerima bantuan, menjelaskan hak dan kewajiban ibu peserta 

dalam PKH. Dalam sosialisasi perlu adanya dukungan, partisipasi 

dan koordinasi dari pemangku kepentingan mulai dari RT, RW, 

Kepala Desa, Camat, serta Faskes dan Fasdik dalam menyukseskan 

PKH. Adanya permasalahan seperti Bahasa yang digunakan/ 

disampaikan terlalu teknis dan formal, sehingga menyulitkan 

komunikan yang tingkat pengetahuan dan pemahaman bahasa 

teknisnya kurang sehingga menghambat sosialisasi”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa dalam 

perencanaan kegiatan sosialisasi terdapat permasalahan seperti 

Bahasa yang digunakan/ disampaikan terlalu teknis dan formal, 

sehingga menyulitkan peserta PKH yang tingkat pengetahuan dan 

pemahaman bahasa teknisnya kurang sehingga menghambat 

sosialisasi, kemudian banyaknya rumah tangga sangat miskin yang 

cenderung tidak menyadari bahwa pentingnya program ini untuk 

perubahan sosial ekonominya kedepan.  
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c.   Pembayaran 

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. Kantor Pos juga 

diharuskan untuk menyiapkan tenda-tenda, kursi-kursi, dan alat 

pengeras suara, serta memberi perlindungan khusus bagi RTSM 

komponen kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya Kantor Pos 

menyiapkan jadwal pembayaran yang memuat, waktu dan lokasi 

pembayaran dilaksanakan, yang diatur per desa/kelurahan. Jadwal 

harus disosialisasikan kepada warga yang akan mengambil dana 

PKH disertai dengan persyaratan pencairan dana PKH, yaitu : 

1. Datang sesuai dengan jadwal pembayaran. 

2. Membawa kartu Peserta PKH asli. 

3. Membawa kartu pengenal/identitas resmi dari desa/kelurahan 

(KTP). 

4. Tidak boleh diwakilkan 

Dari hasil wawancara sumber daya informasi dengan Ibu Rezania 

Balqis selaku pendamping PKH, menyatakan bahwa : 

“Manajemen perencanaan dalam tahap pembayaran pada PKH 

setiap tiga bulan (triwulan) pada tanggal yang ditentukan oleh 

masing-masing kantor pos untuk masing-masing desa/kelurahan. 
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Pembayaran pertama diberikan setelah  pertemuan awal yang 

diikuti oleh kunjungan pertama ke penyedia layanan untuk 

melakukan verifikasi”. 

Senada dengan dengan Ibu Rezania Balqis selaku pendamping PKH, 

ibu Elvira Yusna selaku Seksi Bantuan Sosial Fakir Miskin dan 

Jamsos, Beliau menambahkan bahwa : 

“Manajemen perencanaan dalam mekanisme pembayaran 

antaralain orang yang berhak menerima pembayaran adalah orang 

yang namanya tertera dalam kartu kepesertaan PKH. Penerimaan 

pembayaran tidak bisa diwakilkan kecuali ada hal-hal diluar 

kendali yang telah diketahui dan disetujui oleh UPPKH 

Kabupaten/Kota maupun UPPKH PUSAT” 

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa 

Manajemen perencanaan dalam tahap pembayaran pada PKH telah 

terencana secara jelas dan terkoordinasi dengan baik, setiap tiga 

bulan (triwulan) pada tanggal yang ditentukan oleh masing-masing 

kantor pos untuk masing-masing desa/kelurahan. Pembayaran 

pertama diberikan setelah  pertemuan awal yang diikuti oleh 

kunjungan pertama ke penyedia layanan untuk melakukan verifikasi. 

Manajemen perencanaan dalam mekanisme pembayaran antaralain 

orang yang berhak menerima pembayaran adalah orang yang 

namanya tertera dalam kartu kepesertaan PKH. Penerimaan 

pembayaran tidak bisa diwakilkan kecuali ada hal-hal diluar kendali 
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yang telah diketahui dan disetujui oleh UPPKH Kabupaten/Kota 

maupun UPPKH Pusat. 

d.  Memberi Pelayanan Kesehatan  

Petugas kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan 

kesehatan kepada semua peserta PKH baik aktif maupun pasif. 

Secara aktif misalnya mengunjungi peserta PKH yang tidak hadir 

sesuai jadwal yang sudah ditetapkan untuk diberikan pelayanan dan 

pembinaan. Secara pasif dengan cara memberikan pelayanan 

kesehatan bagi peserta yang mendatangi fasilitas kesehatan. Dalam 

memberikan pelayanan, petugas kesehatan harus mengacu kepada 

ketentuan dan pedoman pelayanan kesehatan yang berlaku.   

 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bantuan dan 

Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Ibu Netty 

Indriani menyatakan bahwa : 

‘Manajemen perencanaan dalam pemberian pelayanan kesehatan, 

petugas pelayananan kesehatan wajib melayani peserta PKH yang 

ingin memeriksakan kandungan, kemudian membantu persalinan, 

memberi imunisasi dan vaksin lengkap untuk balita serta memantau 

tumbuh kembang bayi dan balita dengan pemeriksaan secara 

berkala”. 
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Senada dengan Ibu Netty Indriani selaku Kepala Bidang Bantuan 

dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Ibu 

Elvira Yusna menambahkan : 

“Manajemen perencanaan dalam memberikan pelayanan, petugas 

kesehatan harus mengacu kepada ketentuan dan pedoman 

pelayanan kesehatan yang berlaku.  Penetapan persyaratan PKH 

bidang kesehatan akan berimplikasi pada peningkatan jumlah 

kunjungan di fasilitas kesehatan. Oleh karenya, pemberian 

pelayanan kesehatan harus menjamin ketersediaan fasilitas 

kesehatan yang dibutuhkan seperti Vitamin A, Vaksin, tenaga 

kesehatan dan lain-lain”. 

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa 

manajemen perencanaan dalam memberikan pelayanan telah 

terkoordinir dan sistematis sesuai dengan ketentuan dan pedoman 

pelayanan kesehatan yang berlaku. Petugas kesehatan wajib 

melayani peserta PKH yang ingin memeriksakan kandungan, 

kemudian membantu persalinan, memberi imunisasi dan vaksin 

lengkap untuk balita serta memantau tumbuh kembang bayi dan 

balita dengan pemeriksaan secara berkala. Penetapan persyaratan 

PKH bidang kesehatan akan berimplikasi pada peningkatan jumlah 

kunjungan di fasilitas kesehatan. Oleh karenya, pemberian pelayanan 

kesehatan harus menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan yang 

dibutuhkan seperti Vitamin A, Vaksin, tenaga kesehatan dan lain-

lain. 
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e.   Verifikasi 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. 

 

Verifikasi komitmen peserta PKH pada prinsipnya dilakukan 

terhadap pendaftaran (enrollment) dan kehadiran (attendance) di 

Puskesmas dan jaringannya untuk komponen kesehatan.  Verifikasi 

dilaksanakan setiap bulan secara rutin oleh petugas pelayanan 

kesehatan menggunakan formulir verifikasi yang telah disediakan 

oleh program.dan hasil verifikasi menjadi dasar pembayaran bantuan 

yang diterimakan peserta PKH. Verifikasi untuk pembayaran tahap 

awal dilakukan dengan menerbitkan daftar anak usia 0-6 tahun, ibu 

hamil dan ibu nifas yang terdaftar di Puskesmas yang terdekat 

dengan tempat tinggal peserta PKH. 
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Dari hasil wawancara dengan Dina Asmira selaku Petugas 

Administrasi menyatakan bahwa: 

“Manajemen perencanaan dalam verifikasi dilaksanakan secara 

rutin oleh pemberi pelayanan kesehatan  menggunakan formulir 

verifikasi yang telah disediakan oleh program. Verifikasi sebagai 

bukti terdaftar bagi peserta PKH komponen kesehatan dilakukan 

dengan melakukan kunjungan ke puskesmas terdekat atau 

jaringannya”. 

Kemudian Yati Imbron selaku Petugas SIM juga menambahkan: 

“Manajemen dalam verifikasi kehadiran dilakukan pada 

pemeriksaan yang dilakukan di pusat. layanan kesehatan terdekat 

dengan tempat tinggal peserta, baik puskesmas maupun 

jaringannya. Dalam melakukan verifikasi, petugas kesehatan 

mencatat berdasarkan ketidakhadiran peserta dalam pemeriksaan 

ataupun kunjungan berikutnya”. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis, maka penulis 

menyimpulkan bahwa dalam kegiatan manajemen dalam verifikasi 

kehadiran dilakukan secara sistematis  sesuai dengan ketentuan yaitu 

memanfaatkan akses pelayanan kesehatan dengan melakukan 

pemeriksaan yang dilakukan di pusat layanan kesehatan terdekat dari 

tempat tinggal peserta, baik puskesmas maupun jaringannya. Dalam 

melakukan verifikasi, petugas kesehatan mencatat berdasarkan 

ketidakhadiran peserta dalam pemeriksaan ataupun kunjungan 

berikutnya. Verifikasi dilaksanakan secara rutin oleh pemberi 
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pelayanan kesehatan  menggunakan formulir verifikasi yang telah 

disediakan oleh program. Verifikasi sebagai bukti terdaftar bagi 

peserta PKH komponen kesehatan. 

 

5.2.2   Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi 

yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang 

dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Pada kegiatan ini 

dilakukan identifikasi dan pengelompokan jenis-jenis pekerjaan, 

menentukan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab personel 

serta meletakkan dasar bagi hubungan masing-masing unsure organisasi. 

Untuk menggerakkan organisasi, pimpinan harus mampu mengarahkan 

organisasi dan menjalin komunikasi antarpribadi dalam hierarki 

organisasi. Semua itu dibangkitkan melalui tanggung jawab dan 

partisipasi semua pihak. Struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan 

proyek dan kerangka penjabaran tugas personel penanggung jawab yang 

jelas, serta kemampuan personel yang sesuai keahliannya akan diperoleh 

hasil positif bagi organisasi. 

Adapun manajemen pengorganisasian kegiatan dalam  program keluarga 

harapan bidang kesehatan antaralain : 
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a.   Pertemuan awal  

Pada tahap awal pelaksanaan puskesmas dan posyandu mempunyai 

peranan penting dalam menetapkan jadwal kunjungan bagi anggota 

peserta PKH ke berbagai fasilitas kesehatan. Prosedur penetapan 

jadwal kunjungan peserta PKH yaitu mengisi formulir data, 

kemudian petugas puskesmas menetapkan tanggal dan tempat sarana 

kesehatan yang harus di kunjungi peserta PKH, setelah formulir 

kunjungan terisi akan di bagikan ke peserta PKH sebagai kartu 

identitas pelayanan kesehatan program keluarga harapan.  

 

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. 

 

Hasil wawancara dengan Bapak Arief selaku koordinator operator 

menyatakan bahwa : 
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“Pada manajemen pengorganisasian dalam pertemuan awal 

berjalan sesuai dengan kesepakatan antara pendamping dan peserta 

PKH, terdapat Instansi Dinas Sosial, pendamping, perwakilan 

puskesmas akan diundang untuk menghadiri acara pertemuan awal 

dan seluruh calon peserta PKH”. 

 

Senada dengan Bapak Arief selaku koordinator operator, ibu Elvira 

Yusna selaku Seksi Bantuan Sosial Fakir Miskin dan Jamsos, Beliau 

menambahkan bahwa : 

“Manajemen Pengorganisasian dalam pertemuan awal PKH 

berjalan dengan terkoordinir dan terintegrasi sesuai dengan 

perencanaan, terdapat Instansi Dinas Sosial, pendamping, 

perwakilan puskesmas akan diundang untuk menghadiri acara 

pertemuan awal dan seluruh calon peserta PKH”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis, maka penulis 

menyimpulkan bahwa manajemen pengorganisasian dalam kegiatan 

pertemuan awal telah terkoordinir, terintegrasi dan berjalan sesuai 

dengan kesepakatan antara pendamping dan peserta PKH, terdapat 

Instansi Dinas Sosial, pendamping, perwakilan puskesmas akan 

diundang untuk menghadiri acara pertemuan awal dan seluruh calon 

peserta PKH. 
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b.  Sosialisasi 

Secara umum, sosialisasi dan komunikasi PKH dirancang untuk 

terjadinya proses komunikasi, aliran informasi, dan pembelajaran 

pada berbagai pelaksana di pusat dan daerah, kalangan media, LSM, 

akademisi dan masyarakat, termasuk penerima bantuan, terutama di 

daerah uji coba PKH. 

 

Dari hasil wawancara dengan Bapak M. Rudi S, selaku petugas SPM 

menyatakan bahwa : 

“Manajemen pengorganisasian dalam sosialisasi PKH berjalan 

dengan terencana, terkoordinasi dan terintegrasi. Dinas sosial 

selaku actor utama 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)”. 

 

Senada dengan Bapak M. Rudi S, selaku petugas SPM, Ibu Riza 

Epriani selaku petugas operator mengungkapkan bahwa : 

“Dalam manajemen pengorganisasian dalam sosialisasi telah 

terkoordinasi agar realisasi pembagian kerja berlangsung dengan 

baik di lapangan. Dinas sosial selaku aktor utama kemudian dibantu 

oleh BPS, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PT. Pos Indonesia, 
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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)”. 

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa 

manajemen pengorganisasian dalam sosialisasi telah terkoordinasi 

agar realisasi pembagian kerja berlangsung dengan baik di lapangan. 

Dinas sosial selaku aktor utama 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). 

 

c.   Pembayaran 

Dalam proses pembayaran dilakukan di kantor Pos, Kota Bandar 

Lampung membagi 13 lokasi pembayaran PKH di 13 kecamatan. 

Masing-masing lokasi pembayaran dibuat loket-loket pembayaran. 
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Jumlah loket pembayaran disesuaikan dengan kebutuhan. Rata-rata 3 

loket pembayaran di masing-masing lokasi pembayaran. Ibu Rezania 

Balqis selaku pendamping PKH telah menjelaskan, bahwa: 

“Manajemen pengorganisasian dalam pembayaran kurang 

terkoordinasi dan tidak 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. Instansi yang bertugas dalam pembayaran PKH 

antara lain PT. Pos masing-masing desa atau kelurahan”. 

 

Senada dengan Ibu Riza Epriani selaku petugas operator, 

mengungkapkan bahwa: 

“Manajemen pengorganisasian dalam pembayaran telah sesuai 

dengan pembagian kerja masing-masing sehingga proses 

pembayaran dana PKH tepat waktu, akan tetapi permasalahan yang 

timbul saat pencairan dana adalah ketidakkonsistenan Kantor Pos 

dengan peraturan yang telah mereka buat, yaitu adanya warga yang 

dapat mengambil dana PKH bukan atas namanya sendiri. Sesuai 

dengan ketentuan, penerima PKH harus hadir sendiri, tidak boleh 

diwakilkan. Kenyataan di lapangan, banyak yang bisa mencairkan 

dana bukan atas namanya, dengan catatan membawa surat 

keterangan dari desa/kelurahan. Instansi yang bertugas dalam 

pembayaran PKH antara lain PT. Pos masing-masing desa atau 

kelurahan”. 

Sesuai pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa manajemen 

pengorganisasian dalam tahap pembayaran kurang terkoordinasi dan 
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tidak 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, kemudian 

permasalahan yang timbul saat pencairan dana adalah 

ketidakkonsistenan Kantor Pos dengan peraturan yang telah mereka 

buat, yaitu adanya warga yang dapat mengambil dana PKH bukan 

atas namanya sendiri. Sesuai dengan ketentuan, penerima PKH harus 

hadir sendiri, tidak boleh diwakilkan. Kenyataan di lapangan, 

banyak yang bisa mencairkan dana bukan atas namanya, dengan 

catatan membawa surat keterangan dari desa/kelurahan. Instansi 

yang bertugas dalam pembayaran PKH antara lain PT. Pos masing-

masing desa atau kelurahan. 

 

d.  Pemberian Pelayanan Kesehatan 

 

Tugas pemberi pelayanan kesehatan antaralain : 

1. Menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan 

jaringannya, yaitu penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 

untuk sasaran: Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi usia 0-11 

bulan, bayi usia 6-11 bulan, anak usia 1-5 tahun dan anak usia 5-
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6 tahun.  Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk sasaran 

tersebut adalah : 

a. Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes, Pusling, Posyandu  

b. Dokter, Bidan, perawat, petugas gizi, jurim, kader, 

c. Bidan kit, posyandu kit, antropometri kit, imunisasi kit 

d. Tablet Fe, Vitamin A, obat-obatan dan bahan pelayanan 

kesehatan ibu & bayi baru lahir  

e. Vaksin BCG, DPT, Polio, Campak , Hepatitis B,  dan TT 

Ibu Hamil  

f. Buku register (kohor ibu hamil, KMS, buku KIA, dan buku 

imunisasi)  

 

2.  Mengkoordinasikan Program PKH Bidang Kesehatan dengan 

Pusat yakni dengan melakukan: 

a. Konsultasi teknis ke Pusat dalam rangka penyamaan 

persepsi tentang tujuan, sasaran dan target  program PKH 

bidang kesehatan 

b. Mengkaji keterkaitan program PKH dengan Program 

Jamkesmas dan hak peserta PKH sebagai penerima 

Jamkesmas 
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3.  Mensosialisasikan Program dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan 

serta Penyelesaian  Permasalahan: 

a. Sosialisasi program pada seluruh jajaran kesehatan di 

semua jenjang, dengan isi pesan: 

- Meningkatkan pemahaman mengenai PKH dan 

kesepahaman dengan dinas kesehatan kab/kota tentang 

tugas dan fungsi masing-masing 

- Meningkatkan rasa kepemilikan program dan 

komitmen menjamin bahkan meningkatkan supply side 

- Meningkatkan pengetahuan tentang Jamkesmas pada 

peserta PKH terutama hak dan kewajibannya  

b.  Koordinasi LS dan LP dalam penyelesaian masalah 

pelayanan kesehatan di Prov dan Kab/Kota 

4. Mengkaji Laporan untuk Menjaga Komitmen terhadap 

Ketersediaan Pelayanan   Kesehatan: 

a. Mengkaji laporan kemajuan penyediaan pelayanan 

kesehatan 

b. Mengkaji laporan kemajuan dan verifikasi komitmen sektor 

kesehatan kab/kota  

 

 

Dari hasil wawancara yang diperoleh dengan Bapak Arief Hidayat 

selaku coordinator operator menyatakan bahwa : 
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“Manajemen pengorganisasian pemberian pelayanan kesehatan 

telah terencana, terkoordinasi dan terintegrasi dengan mengacu 

kepada ketentuan dan pedoman pelayanan kesehatan yang berlaku. 

Instansi yang terkait antaralain Dinas Sosial, petugas pendamping, 

Dinas kesehatan, petugas  puskesmas dan jaringannya”. 

Senada dengan Bapak Arief Hidayat selaku coordinator operator, 

Petugas (Sistem Pengaduan Masyarakat) SPM, bapak Muhammad 

Rudi S. menyatakan  

“Pada manajemen pengorganisasian pemberian pelayanan 

kesehatan dilaksanakan oleh petugas kesehatan yang mengacu 

kepada ketentuan dan pedoman pelayanan kesehatan yang berlaku. 

Instansi yang terkait antaralain Dinas Sosial, petugas pendamping, 

Dinas kesehatan, petugas  puskesmas dan jaringannya”. 

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa dalam 

manajemen pengorganisasian pemberian pelayanan kesehatan telah  

terencana, terkoordinasi dan terintegrasi oleh petugas kesehatan yang 

mengacu kepada ketentuan dan pedoman pelayanan kesehatan yang 

berlaku. Instansi yang terkait antaralain Dinas Sosial, petugas 

pendamping, Dinas kesehatan, petugas  puskesmas dan jaringannya. 

Penetapan persyaratan PKH bidang kesehatan akan berimplikasi 

pada peningkatan jumlah kunjungan di fasilitas kesehatan. Oleh 

karenanya, pemberian pelayanan kesehatan harus menjamin 

ketersediaan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan seperti Vitamin A, 

Vaksin, tenaga kesehatan dan lain-lain. 
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e.  Verifikasi Komitmen 

Daftar verifikasi komitmen berdasarkan pada master data base 

program ini akan didistribusikan ke puskesmas oleh PT POS. Form 

verifikasi yang telah dirancang bagi setiap peserta PKH ini dikelola 

oleh SIM UPPKH Pusat dan diakses oleh PT Pos untuk cetak 

formulir setiap bulan. Dengan begitu PT POS dapat mengakses dan 

mengirim cetakan formulir ini ke masing-masing unit pelayanan 

untuk diisi. Verifikasi selanjutnya adalah terhadap kehadiran yang 

dilakukan oleh pihak penyedia layanan, yaitu puskesmas beserta 

jaringannya dengan menggunakan format-format pada lampiran 

Informasi yang diperlukan dalam verifikasi. 

 

Hasil verifikasi yang telah diisi diambil secara periodik oleh PT POS 

untuk kemudian dikirim ke UPPKH Kabupaten/Kota untuk entri 

data. Data verifikasi ini kemudian menjadi dasar pembayaran 

bantuan yang diterima peserta PKH. Hasil verifikasi ini juga akan 

disampaikan oleh UPPKH Kabupaten/Kota kepada Pendamping agar 

pendamping mengetahui peserta PKH yang tidak memenuhi 

komitmennya. 

 

Dari hasil wawancara sumber daya informasi dengan Ibu Rezania 

Balqis selaku pendamping PKH, menyatakan bahwa : 
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“Manajemen pengorganisasian dalam verifikasi PKH telah berjalan 

sesuai perencanaan pembagian kerja dan sesuai dengan 

kapasitasnya. Instansi yang terkait antaralain Dinas Sosial, petugas 

pendamping, Dinas kesehatan, petugas  puskesmas dan 

jaringannya” 

Senada dengan dengan Ibu Rezania Balqis selaku pendamping PKH, 

ibu Elvira Yusna selaku Seksi Bantuan Sosial Fakir Miskin dan 

Jamsos, Beliau menambahkan bahwa : 

“Manajemen pengorganisasian verifikasi komitmen telah 

terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan pembagian tugasnya, 

verifikasi dilaksanakan secara rutin oleh pemberi pelayanan 

kesehatan. Instansi yang terkait antaralain Dinas Sosial, petugas 

pendamping, Dinas kesehatan, petugas  puskesmas dan 

jaringannya”. 

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa 

manajemen pengorganisasian verifikasi komitmen telah berjalan 

sesuai perencanaan pembagian tugasnya dan kapasitasnya, verifikasi 

dilaksanakan secara rutin oleh pemberi pelayanan kesehatan. Instansi 

yang terkait antaralain Dinas Sosial, petugas pendamping, Dinas 

kesehatan, petugas  puskesmas dan jaringannya. 

 

5.2.3   Pelaksanaan (Actuating) 

Kegiatan ini adalah implementasi dari perencanaan yang telah 

ditetapkan, dengan melakukan tahapan pekerjaan yang sesungguhnya 
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secara fisik atau nonfisik sehingga produk akhir sesuai dengan sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan. Karena kondisi perencanaan sifatnya 

masih ramalan dan subyektif serta masih perlu penyempurnaan, dalam 

tahap ini sering terjadi perubahanperubahan dari rencana yang telah 

ditetapkan. Biasanya, pada tahapan pelaksanaan, pihak-pihak yang 

terlibat lebih beragam. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi terpadu 

untuk mencapai keserasian dan keseimbangan kerja. Pada tahapan ini 

juga telah ditetapkan konsep pelaksanaan serta personel yang terlibat 

pada organisasinya, kemudian secara detail menetapkan jadwal, 

program, alokasi biaya, serta alokasi sumber daya yang digunakan. 

Adapun manajemen pelaksanaan kegiatan dalam  program keluarga 

harapan bidang kesehatan antaralain : 

a.  Pertemuan Awal 

Adapun tujuan pertemuan awal adalah: 

a. Menginformasikan tujuan PKH, syarat-syarat, tingkat bantuan, 

mekanisme dan lainnya dan membagi-bagikan bahan-bahan 

program (buku saku peserta PKH.) 

b. Menjelaskan syarat (kewajiban) yang harus dilakukan oleh 

peserta PKH untuk dapat menerima bantuan; 

c. Menjelaskan hak dan kewajiban ibu peserta PKH dalam PKH; 

d. Menjelaskan sangsi serta implikasi apabila peserta tidak 

memenuhi syarat yang ditetapkan dalam program; 

e. Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan 

atas pelaksanaan PKH; 
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f. Membantu peserta PKH mengisi Formulir Klarifikasi data 

(perbaikan data pribadi peserta); 

g. Mengumpulkan semua Formulir Klarifikasi yang sudah diisi dan 

ditandatangani perjanjian kesediaan peserta PKH mengikuti 

komitmen yang ditetapkan dalam program; 

h. Memfasilitasi pembentukan kelompok peserta PKH (berdasarkan 

kelompok yang sudah dibuat sebelum pertemuan), 

i. Memfasilitasi pemilihan Ketua Kelompok sebagai kunci 

koordinasi dan komunikasi dalam program; 

j. Menjelaskan perlunya melakukan pendaftaran sekolah bagi anak-

anak yang belum terdaftar di sekolah bagi setiap peserta PKH 

Pendidikan; 

k. Bekerjasama dengan petugas kesehatan dari puskemas, 

menjelaskan jadwal kunjungan ke fasilitas kesehatan bagi setiap 

peserta PKH Kesehatan; 

l. Menjelaskan kewajiban Ketua Kelompok dalam PKH; 

 

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan 

Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Ibu Netty Indriani 

menyatakan bahwa : 

“Dalam manajemen pelaksanaan pertemuan awal PKH berjalan 

dengan lancar, dalam  pertemuan awal pendamping 

menginformasikan tujuan PKH, syarat-syarat, tingkat bantuan, 

mekanisme dan lainnya dan membagi-bagikan bahan-bahan 

program (buku saku peserta PKH.),  menjelaskan syarat (kewajiban) 

yang harus dilakukan oleh peserta PKH untuk dapat menerima 

bantuan, menjelaskan hak dan kewajiban ibu peserta dalam PKH”. 
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Senada dengan Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial 

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Petugas (Sistem Pengaduan 

Masyarakat) SPM Muhammad Rudi S. menyatakan : 

“Manajemen pelaksanaan pada pertemuan awal berjalan dengan 

baik dibawah arahan petugas pendamping, pertemuan awal 

pendamping menginformasikan tujuan PKH, syarat-syarat, tingkat 

bantuan, mekanisme dan lainnya dan membagi-bagikan bahan-

bahan program (buku saku peserta PKH.),  menjelaskan syarat 

(kewajiban) yang harus dilakukan oleh peserta PKH untuk dapat 

menerima bantuan, menjelaskan hak dan kewajiban ibu peserta 

dalam PKH. Pertemuan awal merupakan tahap diamana RTSM 

resmi menjadi peserta PKH . Didalam pertemuan awal pendamping 

dan peserta berdiskusi dalam menentukan ketua kelompok dan 

pengelompokan, kemudian pendamping menginformasikan tentang 

hak dan kewajiban peserta dalam PKH”. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas kita mengetahui bahwa dalam 

manajemen pelaksanan kegiatan pertemuan awal berjalan dengan 

baik dan lancar dibawah arahan petugas pendamping, pertemuan 

awal merupakan tahap diamana RTSM resmi menjadi peserta PKH . 

Didalam pertemuan awal pendamping dan peserta berdiskusi dalam 

menentukan ketua kelompok dan pengelompokan, kemudian 

pendamping menginformasikan tentang hak dan kewajiban peserta 

dalam PKH. Apabila terdapat RTSM terpilih yang tidak hadir, maka 

pendamping berkewajiban menemui RTSM tersebut setelah 

pertemuan awal dan melakukan proses sebagaimana di atas. 
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b.  Sosialisasi 

Dalam mencapai tujuan dalam sosialisasi Program keluarga 

Harapan, maka Dinas Sosial Kota Bandar Lampung perlu didukung 

oleh suatu strategi komunikasi yang efektif agar hal – hal yang 

disampaikan dalam rangka sosialisasi PKH ini dapat disampaikan 

dengan baik kepada masyarakat. Dalam penyusunan suatu strategi 

komunikasi, ada empat hal yang merupakan inti dalam penyusunan 

strategi komunikasi yakni :  

1. Mengenal khalayak  

2. Menyusun pesan  

3. Menetapkan metode  

4. Seleksi dan penggunaan media  

 

Dengan menggunakan keempat hal tersebut diatas, maka kita dapat 

mengetahui strategi komunikasi yang digunakan oleh Dinas Sosial 

Kota Bandar Lampung dalam mensosialisasikan program keluarga 

Harapan. Dari hasil wawancara sumber daya kewenangan dengan 

koordinator operator UPPKH Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 

menyatakan bahwa : 

“Manajemen pelaksanaan sosialisasi terkoordinir dengan baik 

dengan instansi yang terkait dan peserta PKH ikut berpartisipasi 
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dalam PKH dan adanya dukungan dari masyarakat setempat yang 

ikut mengkampanyekan pentingnya PKH”. 

Kemudian Petugas (Sistem Pengaduan Masyarakat) SPM, bapak 

Muhammad Rudi S. menambahkan : 

“Manajemen pelaksanaan sosialisasi PKH berjalan dengan baik, 

dalam sosialisasi PKH Dinas Sosial berkerjasama dengan instansi 

terkait untuk melakukan penyuluhan pada peserta PKH. Peserta 

PKH diwajibkan hadir dalam sosialisasi PKH, karena sosialisasi 

sangat penting agar peserta PKH dapat memahami besarnya 

manfaat PKH”. 

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa 

Manajemen pelaksanaan sosialisasi PKH berjalan dan terkoordinir 

dengan baik, dalam sosialisasi PKH Dinas Sosial berkerjasama 

dengan instansi terkait untuk melakukan penyuluhan pada peserta 

PKH. Peserta PKH diwajibkan hadir dalam sosialisasi PKH, karena 

sosialisasi sangat penting agar peserta PKH dapat memahami 

besarnya manfaat PKH, kemudian adanya dukungan dari masyarakat 

setempat yang ikut mengkampanyekan pentingnya PKH. 

 

c.   Pembayaran 

Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah 

terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti syarat program keluarga 

harapan (PKH). Bukti kepesertaannya adalah kepemilikan Kartu 

PKH yang tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak. Kartu 
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PKH diberi kepada setiap peserta oleh pendamping sebelum 

pembayaran pertama dilakukan.  

 

Pendanaan PKH didanai melalui APBN pada DIPA Direktorat 

Jaminan Kesejahteraan Sosial Direktorat Jendral Bantuan dan 

Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. Anggaran dana tersebut 

terdiri dari bantuan bagi peserta PKH dan penunjang (rekruitment 

dan pelatihan pendamping dan tenaga operator, biaya sekretariat 

PKH Provinsi dan Kabupaten/Kota, UPPKH Pusat, Kabupaten/Kota, 

dan Kecamatan, dan rapat-rapat Tim Koordinasi, monitoring, dan 

evaluasi). Dana APBN yang digunakan untuk bantuan peserta 

RTSM di Kota Bandar Lampung pada tahun 2013 mencapai Rp 

12.073.687.500,- dengan perincian sebagai berikut :  

1. Pencairan tahap I : Rp 2.123.300.000,- 

2. Pencairan tahap II : Rp 4.771.450.000,- 

3. Pencairan tahap III : Rp 2.622.750.000,- 

4. Pencairan tahap IV : Rp 2.556.187.500,- 

 

Dana yang dikeluarkan oleh pusat tergantung dari besarnya 

pengajuan dana yang dilakukan oleh pendamping PKH saat validasi. 

Penyerapan dana mencapai 100% karena tidak ada dana yang tidak 

digunakan, semua dana di ajukan sesuai dengan keadaan di 

lapangan, sesuai dengan tanggungan dari setiap RTSM. 
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Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bantuan dan 

Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Ibu Netty 

Indriani menyatakan bahwa : 

“Manajemen pelaksanaan pembayaran dalam PKH berlangsung 

dengan aman dan tertib, dalam mengambil pembayaran di PT. Pos 

peserta PKH di klasifikasi menurut lokasi desa atau kelurahan 

tempat tinggalnya. Uang yang diterima diharapkan dapat 

dialokasikan dengan tepat sesuai kesepakatan”. 

Senada dengan Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial 

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Petugas (Sistem Pengaduan 

Masyarakat) SPM Muhammad Rudi S. menyatakan : 

“Dalam manajemen pelaksanaan  pembayaran berjalan dengan 

berlangsung dengan aman dan tertib, dalam mengambil 

pembayaran di PT. Pos peserta PKH di klasifikasi menurut lokasi 

desa atau kelurahan tempat tinggalnya. Proses perbayaran PKH 

setiap tiga bulan sekali, dan diharapkan penggunaan uang yang 

diperoleh dapat dimanfaatkan untuk melakukan pelayanan 

kesehatan”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas kita mengetahui bahwa dalam 

manajemen pelaksanaan tahap pembayaran berjalan dengan tepat 

waktu, proses perbayaran PKH setiap tiga bulan sekali, dan 

diharapkan penggunaan uang yang diperoleh dapat dimanfaatkan 

untuk melakukan pelayanan kesehatan secara berkala. 
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d.  Pemberian Pelayanan Kesehatan 

Tabel  3, Daftar Puskesmas di Kota Bandar Lampung 

No. Puskesmas Jenis Puskesmas 

1. Kota Karang Rawat Inap 

2. Sukamaju Rawat Inap 

3. Pasar Ambon Non Rawat Inap 

4. Sukaraja Non Rawat Inap 

5. Panjang Rawat Inap 

6. Way Laga Non Rawat Inap 

7. Kampung Sawah Non Rawat Inap 

8. Satelit Non Rawat Inap 

9. Campang Raya Non Rawat Inap 

10. Kupang Kota Non Rawat Inap 

11. Sumur Batu Non Rawat Inap 

12. Simpur Rawat Inap 

13. Palapa Non Rawat Inap 

14. Kebon Jahe Non Rawat Inap 

15. Gedong Air Rawat Inap 

16. Susunan Baru Non Rawat Inap 

17. Kemiling Rawat Inap 

18. Pinang Jaya Non Rawat Inap 

19. Beringin Raya Non Rawat Inap 

20. Kedaton Rawat Inap 

21. Way Halim Non Rawat Inap 

22. Rajabasa Indah Non Rawat Inap 

23. Way Kandis Rawat Inap 

24. Permata Sukarame Rawat Inap 

25. Sukarame Non Rawat Inap 

26. Korpri Non Rawat Inap 

27. Sukabumi Rawat Inap 
Sumber riset penulis pada UPPKH Dinas Sosial Kota Bandar Lampung tahun 2013 

 

Dari hasil wawancara sumber daya informasi dengan Ibu Yati 

Imbron selaku petugas SIM, menyatakan bahwa : 

“Dalam manajemen pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan, 

petugas kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan 

kesehatan kepada semua peserta PKH. Dalam memberikan 
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pelayanan, petugas kesehatan harus mengacu kepada ketentuan dan 

pedoman pelayanan kesehatan yang berlaku”. 

 

Senada dengan ibu Yati Imbron selaku petugas SIM, Ibu Rezania 

Balqis selaku pendamping PKH, menambahkan bahwa : 

“Manajemen pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan telah 

mengacu pada ketentuan dan pedoman pelayanan kesehatan yang 

berlaku. Pelayanan kesehatan untuk peserta PKH terdiri dari 

pelayanan tingkat dasar dan juga rujukan, untuk pelayanan rujukan 

peserta PKH dapat dilayani diseluruh Puskesmas di Bandar 

Lampung yang sudah memiliki perjanjian kerjasama (PKS) dengan 

pemerintah. Tugas bidan desa dalam kewajiban peserta yaitu 

posyandu merupakan beban tambahan dari bidan desa yang tidak 

diimbangi dengan fee” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa dalam 

manajemen pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan manajemen 

pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan telah mengacu pada 

ketentuan dan pedoman pelayanan kesehatan yang berlaku. 

Pelayanan kesehatan untuk peserta PKH terdiri dari pelayanan 

tingkat dasar dan juga rujukan, untuk pelayanan rujukan peserta 

PKH dapat dilayani diseluruh Puskesmas di Bandar Lampung yang 

sudah memiliki perjanjian kerjasama (PKS) dengan pemerintah. 

Tugas bidan desa dalam kewajiban peserta yaitu posyandu 
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merupakan beban tambahan dari bidan desa yang tidak diimbangi 

dengan fee. 

 

e.   Verifikasi Komitmen 

Verifikasi sebagai bukti terdaftar bagi peserta PKH komponen 

kesehatan dilakukan dengan melakukan kunjungan ke puskesmas 

terdekat atau jaringannya. Kegiatan ini dilakukan secara rutin sesuai 

dengan jadwal masing-masing peserta. Syarat peserta PKH bidang 

kesehatan, yaitu: 

1. Ibu hamil: sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali 

2. Ibu Nifas : sekurang-kurangnya setiap 1 bulan setelah dua bulan 

melahirkan 

3. Bayi usia 0-11 bulan : sekurang-kurangnya setiap 1 bulan sekali 

4. Anak usia 1-6 tahun : sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali 

 

Untuk kunjungan pertama, peserta akan didampingi oleh 

pendamping setelah pertemuan awal dilakukan dan peserta 

memperoleh kartu PKH. Pemeriksaan awal ini merupakan dasar 

untuk pembayaran pertama. Pada saat pemeriksaan awal, peserta 

harus diperiksa anak/kandungannya untuk diberitahu pelayanan apa 

yang mereka akan dapat pada saat periksaan berikutnya (berdasarkan 

protokol kesehatan). Verifikasi kehadiran dilakukan pada 

pemeriksaan berikutnya yang dilakukan di pusat layanan kesehatan 
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terdekat dengan tempat tinggal peserta, baik puskesmas maupun 

jaringannya. Dalam melakukan verifikasi, petugas kesehatan 

mencatat berdasarkan ketidakhadiran peserta dalam pemeriksaan 

ataupun kunjungan berikutnya. 

 

Dari hasil wawancara dengan koordinator operator UPPKH Dinas 

Sosial Kota Bandar Lampung, menyatakan bahwa : 

“Manajemen pelaksanaan verifikasi komitmen berjalan sesuai 

dengan pendaftaran (enrollment) dan kehadiran (attendance) di  

puskesmas dan jaringannya untuk komponen kesehatan. Masih 

banyak peserta PKH yang tidak mematuhi komitmen hal ini terlihat 

dari absennya melakukan pelayanan kesehatan sehingga dijatuhkan 

saksi pemotongan dana bantuan”. 

Kemudian Petugas (Sistem Pengaduan Masyarakat) SPM, bapak 

Muhammad Rudi S. menambahkan : 

“Dalam manajemen pelaksanaan verifikasi komitmen sesuai dengan 

data absensi kehadiran peserta PKH melakukan pelayanan 

kesehatan, dan apabila peserta tidak mematuhi komitmen maka aka 

nada pemotongan uang tergantung absensi kehadiran besarnya 

pemotongan, meskipun telah dilakukan sosialisasi tentang PKH 

beserta sanksinya hal ini tidak lantas membuat peserta PKH tunduk 

dalam komitmen sehingga dikenakan sanksi yang berlaku”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa dalam 

manajemen pelaksanaan verifikasi komitmen sesuai dengan data 

absensi kehadiran peserta PKH melakukan pelayanan kesehatan, dan 
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apabila peserta tidak mematuhi komitmen maka aka nada 

pemotongan uang tergantung absensi kehadiran besarnya 

pemotongan, meskipun telah dilakukan sosialisasi tentang PKH 

beserta sanksinya hal ini tidak lantas membuat peserta PKH tunduk 

dalam komitmen sehingga dikenakan sanksi yang berlaku. Verifikasi 

dilakukan oleh petugas kesehatan kepada semua peserta PKH untuk 

memantau kehadiran/pemeriksaan pada layanan kesehatan. Seluruh 

mekanisme pelaksanaan verifikasi disajikan lebih rinci pada buku 

Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan dan 

Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan kesehatan. 

 

5.3   Rancangan Bangun Program Keluarga Harapan Bidang Kesehatan 

5.3.1    Mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) 

Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang kesehatan mensyaratkan 

peserta PKH yaitu ibu hamil, ibu nifas, dan anak usia kurang dari enam 

tahun untuk melakukan 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.   Pertemuan awal  

Perwakilan puskesmas akan diundang untuk menghadiri acara 

pertemuan awal dengan seluruh calon peserta PKH. Dalam 
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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. 

 

3.   Memberi Pelayanan Kesehatan  

Petugas kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan 

kesehatan kepada semua peserta PKH. Dalam memberikan 
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pelayanan, petugas kesehatan harus mengacu kepada ketentuan 

dan pedoman pelayanan kesehatan yang berlaku.  

 

4.  Pembayaran 

Pencairan dana PKH 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. Selanjutnya Kantor Pos 

menyiapkan jadwal pembayaran yang memuat waktu dan lokasi 

pembayaran dilaksanakan, yang diatur per desa/kelurahan. 

Jadwal harus disosialisasikan kepada warga yang akan 

mengambil dana PKH disertai dengan persyaratan pencairan 

dana PKH, yaitu : 

a. Datang sesuai dengan jadwal pembayaran. 

b. Membawa kartu Peserta PKH asli. 

c. Membawa kartu pengenal/identitas resmi dari 

desa/kelurahan (KTP). 

d. Tidak boleh diwakilkan 

 

 

 



 
 

118 

 

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. 

 

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.  

 

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 membantu mengurangi beban 

pengeluaran rumah tangga sangat miskin. Sedangkan tujuan jangka 

panjangnya adalah dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk 

menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan 



 
 

119 

 

kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi dengan harapan akan 

memutus rantai kemiskinan antar generasi.  

 

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  
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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. 

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  

1. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, 

maka bantuan akan berkurang sebesar Rp. 50.000,- 

2. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, 

maka bantuan akan berkurang sebesar Rp. 100.000,- 

3. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan, 

maka bantuan akan berkurang sebesar Rp. 150.000,- 
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4. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan 

berturut-turut, maka tidak akan menerima bantuan dalam satu 

periode pembayaran. 

Setiap anggota keluarga peserta PKH dapat mengunjungi dan 

memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan, antaralain : 

1.  Puskesmas 

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 
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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. 

 

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). 

Sumber dana PKH berasal dari APBN dan APBD untuk operasional 

manajemen guna kelancaran pelaksanaan di Kabupaten/kota. APBN 

digunakan untuk bantuan kepada peserta dan gaji dari operator dan 
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pendamping PKH. APBD Kabupaten digunakan untuk operasional PKH 

seperti rakor, rapat evaluasi, kebutuhan lapangan seperti ATK, dan lain-

lain. Pencairan dana dilakukan melalui PT. Pos setiap 3 bulan. Untuk 

pembiayaan pelayanan bidang kesehatan dari peserta PKH, klaim 

dimasukkan kedalam pembiayaan Jamkesmas, karena peserta PKH 

secara tidak langsung merupakan peserta Jamkesmas, sehingga memiliki 

hak yang sama dengan peserta Jamkesmas lain dibidang kesehatan. 

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.  

 

5.3.2    Substansi Program Keluarga Harapan (PKH) 

Kebijakan pemerintah memberi subsidi langsung kepada penduduk 

miskin, dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial menarik 

dianalisis. Sekedar diketahui, pembangunan kesejahteraan sosial adalah 
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usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk 

intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan 

manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat 

institusi-institusi sosial. 

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan kualitas 

hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup: (1) Peningkatan 

standar hidup melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial 

segenap lapisan masyarakat yang kurung beruntung dan rentan yang 

sangat memerlukan perlindungan sosial, (2) Peningkatan keberdayaan 

melalui penetapan system dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik 

yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan, (3) 

Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksebilitas dan pilihan-

pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar 

kemanusiaan (Edi Suharto, 2005). 

Terdapat 3 (tiga) pendekatan dalam pembangunan kesejahteraan sosial, 

yaitu perspektif residual, institusional, dan pengembangan. Ketiga 

perspektif itu sangat berpengaruh dalam membentuk model welfare state 

(negara kesejahteraan) yang merupakan basis pembangunan 

kesejahteraan sosial, khususnya pemberantasan kemiskinan di negara-

negara demokratis. Thoenes mendefinisikan welfare state sebagai “a 

form of society characterized by a system of democratic government – 

sponsored welfare placed on a new footing and offering a guarantee of 
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collective social care to its citizens, concurrently with the maintenance 

of a capitalist system of production” (Spicker, 1988 dalam Edi Suharto, 

2005). Intinya pemerintah menyedikan pelayanan sosial atau jenis-jenis 

tunjangan tertentu, khususnya jaminan sosial yang ditujukan bagi orang-

orang miskin sebagai hak dari warga negara yang negaranya menganut 

paham demokrasi. 

Perspektif residual memandang bahwa pelayanan sosial hanya diberikan 

apabila kebutuhan individu tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh 

lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, seperti institusi keluarga dan 

ekonomi pasar. Bantuan finansial dan sosial sebaiknya diberikan dalam 

jangka pendek, pada masa kedaruratan dan harus dihentikan manakala 

individu atau lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat berfungsi 

kembali. Di Amerika Serikat, program-program Bantuan Publik (Public 

assistance), seperti Supplemental Security Income (SSI), General 

Assistance, Medicaid, Food Stamps, Housing Assistance dan Aid to 

Families with Dependent Children (AFDC) – kini menjadi Temporary 

Assistance for Needy Families (TANF) adalah beberapa contoh program 

residual dalam penanggulangan kemiskinan (Chambers dalam Edi 

Suharto, 2005). 

Perspektif residual menurut Suharto, sangat dipengaruhi ideology 

konservatif. Dalam konteks ekonomi, penganut konservatif melihat 

bahwa pemerintah tidak perlu melakukan intervensi terhadap bekerjanya 
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pasar. Daripada mengatur bisnis dan industri, pemerintah lebih baik 

mendukungnya melalui pemberian insentif pajak. Ekonomi pasar bebas 

adalah cara paling baik untuk menjamin kemakmuran dan pemenuhan 

kebutuhan individu. Welfare state yang berwajah rudimentary, 

selektivitas dan melibatkan pendekatan means tested - kemudian 

diyakini oleh para residualist sebagai model yang tepat dijalankan dalam 

system kesejahteraan sosial suatu negara.  

Perspektif residual sering disebut sebagai pendekatan yang menyalahkan 

korban. Masalah kesejahteraan sosial, termasuk kemiskinan, disebabkan 

oleh kesalahan-kesalahan individu dan karenanya menjadi tanggung 

jawab dirinya, bukan tanggung jawab system sosial. Pendekatan yang 

menyalahkan korban itulah yang dalam konteks ekonomi berbau neo 

liberal.  

Sebagaimana diketahui, istilah Neoliberal muncul bersamaan dengan 

globalisasi. Orang melihat sebuah gejala baru yang belum pernah ada 

sebelumnya. ada gerakan yang serentak mengarah kepada pemujaan 

pasar. Orang-orang ini begitu percayanya bahwa tidak hanya produksi, 

distribusi dan konsumsi yang tunduk pada hukum pasar, tetapi seluruh 

kehidupan. Tapi sekaligus juga kelihatan bahwa Kekuatan Pasar yang 

sedang berjaya ini lain sekali dari zaman Adam Smith hidup tiga abad 

yang lalu karena di sini tingkatnya sudah tingkat global. Bukan hanya 
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bahwa mekanisme pasar harus dipakai untuk mengatur ekonomi sebuah 

negara, tetapi juga untuk mengatur ekonomi global.  

Menurut I Wibowo (2003) inilah zaman baru, zaman ketika kapitalisme 

menemukan mantelnya yang baru yang lebih radikal. Marx pada abad ke 

19 menurut Wibowo, pernah mengatakan bahwa kapitalisme akan keluar 

dari batas-batas nasional negara. Lenin pada abad ke 20 juga 

meramalkan bahwa kapitalisme akan menjelma menjadi imperialisme. 

Tapi zaman neoliberal yang menjadi matang pada abad ke 21 ini masih 

belum ada dalam jangkauan bayangan mereka karena memang sama 

sekali baru.  

Perspektif atau pendekatan residual ini dikritik oleh kelompok yang pro 

pendekatan institusional. Pendekatan ini melihat system dan usaha 

kesejahteraan sosial sebagai fungsi yang tepat dan sah dalam masyarakat 

modern. Pelayanan sosial dipandang sebagai hak warga negara. 

Perspektif ini sangat mendukung model welfare state atau negara 

kesejahteraan yang pernah diterapkan di Eropa barat, salah satunya oleh 

negara Inggeris.  

Sekalipun dikritik, tampaknya pendekatan residual menemukan 

kecocokkan dengan neo liberal. Pendekatan Intitusional dikritik oleh 

pendekatan residual karena pendekatan itu dianggap boros, tidak 

ekonomis dan menciptakan ketergantungan kepada pemerintah yang 



 
 

128 

 

berkuasa. Para penerima pelayanan sosial menjadi malas, manja dan 

tidak mau bekerja agar dapat memberi kontribusi bagi kesejateraan 

masyarakat.  

Pendekatan berikutnya adalah apa yang diusulkan Midgley (1995) 

sebagai pendekatan pengembangan atau developmental perspektif. 

Pendekatan ini mencoba mencari jalan tengah antara pendekatan 

institusional dan residual. Perspektif pengembangan ini sering disebut 

juga sebagai pendekatan pembangunan sosial yang oleh Midgley 

(Suharto, 2005) didefinisikan sebagai “a process of planned social 

change designed to promote the well-being of population as a whole in 

conjunction with a dynamic process of economic development”  

Indonesia mendukung pendekatan pengembangan (pembangunan sosial) 

melalui KTT Dunia Untuk Pembangunan Sosial di Copenhagen tahun 

1985, menunjukkan bahwa Indonesia menghidupkan pendekatan 

residual yang nota bene adalah disenangi oleh pendukung ideologi 

ekonomi neo liberal. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang 

ada, kenyataannya justru menghasilkan kondisi yang tidak 

menguntungkan masyarakat miskin. Hal ini bisa dilihat dari beberapa 

kasus yang ada misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih 

fragmentasi sosial, dan yang paling mendasar adalah melemahkan 

capital sosial (gotong-royong, musyawarah, kepedulian, musyawarah, 

keswadayaan dan lain-lain).  
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Lemahnya capital sosial di masyarakat ini pada gilirannya juga akan 

mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari sifat 

kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi 

persoalannya secara bersama. Kondisi capital sosial yang melemah serta 

memudar ini lebih disebabkan oleh keputusan, kebijakan atau tindakan 

pengelola program dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang selama 

ini cenderung tidak adil, tidak transparan dan tidak bisa terganggugugat, 

serta yang paling penting adalah tidak adanya keberpihakan kepada 

masyarakat miskin. Hal ini mengakibatkan kecurigaan, ketidakpedulian 

dan skeptisme di masyarakat. 

Salah satu program pngetasan kemiskinan PKH banyak menimbulkan 

pro dan kontra. Namun harus pula diakui bahwa program itu telah 

berhasil dilihat dari sisi; Pertama, berhasil menurunkan angka kematian 

ibu, bayi dan balita, Kedua, behasil memberikan pertolongan secara 

cepat, tanpa prosedur berbelit. Ketiga, membuktikan kepercayaan 

Pemerintah kepada rakyat untuk menerima secara langsung dan 

menggunakan dananya untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan bagi 

warga miskin.  

Program seperti program keluarga harapan bidang kesehatan 

mempunyai potensial untuk memperbaiki gizi secara signifikan. 

Program ini dapat menjadi sangat sinergik dengan intervensi gizi 

langsung, apabila dilaksanakan dalam cara terkoordinasi, dengan tujuan 
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dan indikator yang umum. Kemudian dalam kajian kesejahteraan sosial 

atau pekerjaan sosial, seseorang boleh disubsidi langsung bila seseorang 

belum atau tidak produktif seperti anak – anak atau mereka yang sudah 

lansia. Miskin tapi sehat atau bertenaga tidak layak menerima subsidi. 

Potensi mereka harus dikembangkan atau diberdayakan. Disinilah 

pentingnya Departemen Sosial yang saat ini telah pro aktif 

memberdayakan masyarakat.  

 

5.3.3   Sasaran / Target Program Keluarga Harapan (PKH) 

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam program keluarga harapan 

bidang kesehatan adalah : 

1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM 

2. Meningkatkan taraf hidup anak dan ibu RTSM, dengan 

mengatasi angka kematian ibu dan anak agar semakin menurun. 

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 kesehatan 

khususnya keluarga RSTM. 

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, PKH  

memberikan income effect kepada Rumah Tangga Sangat Miskin 

(RTSM) melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga, 

sedangkan untuk jangka panjang, program ini akan memutus rantai 

kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan atau 
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nutrisi, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak di masa depan (price 

effect). Program Keluarga Harapan secara tidak langsung merupakan 

jaminan yang melindungi masyarakat di bidang kesehatan dan 

diharapkan dapat membantu peningkatan kesejahteraan dan kualitas 

masyarakat dimasa yang akan datang melalui bidang kesehatan. 

 

Taraf hidup anak dan ibu RTSM, dengan mengatasi angka kematian ibu 

dan anak agar semakin menurun. Hal ini terlihat dari data BPS tahun 

2013, angka kematian bayi ibu (AKI) di Indonesia masih cukup tinggi, 

228 kematian ibu dari 100.000 kelahiran. Sementara angka kematian 

bayi (AKB) 34 bayi diperkirakan meninggal dari 100.000 kelahiran.  

Kejadian kematian ibu dan bayi adalah pada saat persalinan, pasca 

persalinan, dan hari pertama kehidupan bayi masih rawan. Untuk 

menurunkan angka kematian ibu dan bayi diperlukan perawatan secara 

berkala sejak dalam masa kandungan dengan memastikan asupan gizi 

yang cukup dan penanganan tenaga medis pada saat melahirkan. 

 

Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak di 

bawah usia 6 tahun dari keluarga RSTM, hal ini karena penerima 

bantuan PKH memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan 

pelayanan sosial dasar kesehatan, pangan dan gizi, termaksud 

menghilangkan kesenjangan sosial yang selama ini melekat pada diri 

warga miskin. Adapun akses pelayanan PKH komponen kesehatan yaitu 
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pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksanaan kesehatan, 

pemberian asupan gizi, dan imunisasi lengkap untuk anak balita. 

 

Program ini meningkatkan akses kesehatan bagi peserta dan memiliki 

cara yang berbeda dengan bantuan tunai lainnya atau program jaminan 

lainnya, karena peserta PKH memiliki kewajiban-kewajiban bidang 

kesehatan yang dibebankan kepada peserta dan harus dijalankan sebagai 

syarat. Program Keluarga Harapan (PKH) ini memiliki kelebihan 

apabila dibandingkan dengan program bantuan sosial lainnya, karena 

program ini memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh peserta PKH 

dan peserta juga didampingi oleh pendamping, sehingga peserta PKH 

dapat terpantau dengan baik melalui pendamping disetiap wilayah. 

 

Penggunaan bantuan PKH ditujukan untuk meningkatkan kualitas 

kesehatan, karenanya bantuan akan lebih efektif dan terarah, jika 

penerima bantuannya adalah ibu atau wanita dewasa. Dalam kartu 

peserta PKH yang tercantum adalah nama ibu/wanita yang mengurus 

anak, bukan kepala rumah tangga, karena hal ini sudah ketentuan dalam 

program keluarga harapan yang berhak menerima uang bantuan ini 

dalam pengambilannya tidak bisa diwakilkan yaitu wanita dewasa / ibu 

dari RTSM yang mengasuh anak sebagai penerima bantuan. 

Hal tersebut dikarenakan wanitalah yang biasanya sehari-hari mengurusi 

keperluan gizi dan kesehatan anak-anak dan keluarga sebaliknya 
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dikhawatirkan apabila dana bantuan program PKH ini diterima oleh 

kepala keluarga, maka bantuan tersebut dikhawatirkan tidak akan 

digunakan untuk kebutuhan anak akan tetapi bantuan tersebut dapat 

disalah gunakan untuk keperluan yang lain seperti contoh dibelikan 

rokok atau pun hal lainnya. Jadi dengan memberikan bantuan tunai 

kepada wanita dalam rumah tangga peserta PKH, diharapkan mereka 

bisa mengatur pemanfaatan dana dengan sebaik-baiknya untuk 

memenuhi kebutuhannya. Meskipun begitu, peran kepala rumah tangga / 

suami sangat penting dalam mendukung pengaturan pemanfaatan dana 

bantuan. 

Untuk melihat gambaran hasil penelitian yang telah dianalisis 

berdasarkan pengamatan secara langsung pada UPPKH Dinas Sosial 

Kota Bandar Lampung, kemudian dari data-data yang telah 

dikumpulkan melalui dokumentasi, dan hasil wawancara mendapatkan 

hasil sebagai mana pada gambar 3 di bawah ini : 

Gambaran mengenai implementasi kebijakan yang bermasalah dapat 

dilihat pada gambar 3 sebagaiamana di bawah ini. 
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Gambar 3. Rancangan Bangun Implementasi Program Keluarga Harapan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sumber : Hasil penelitian pada UPPKH Dinas Sosial Kota Bandar Lampung tahun 2014

Program Keluarga Harapan (PKH) 

1. Pertemuan Awal 

2. Sosialisasi 

3. Pembayaran 

4. Pemberian Pelayanan Kesehatan (PPK) 

5. Verifikasi Komitmen 

Tujuan : 

1. Meningkatkan kondisi sosial 

ekonomi RTSM 

2. Meningkatkan taraf hidup 

anak – anak RTSM 

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. 

 

Kelompok 

Sasaran 

(RTSM) 

1. Perencanaan : 

Pada kegiatan sosialisasi tidak terencana 

dengan baik dalam penyampaian pesan masih 

terlalu bersifat formal sehingga hanya 

sebagian kalangan dapat merespon dengan 

baik dan masih banyak kalangan yang tidak 

memahami tentang pentingnya kesehatan ibu 

hamil, bayi dan balita. 

 

2. Pengorganisasian : 

Pada tahap pembayaran kurang berjalan 

tertib, dikarenakan kurangnya koordinasi 

dengan PT. Pos dalam penyediaan sarana 

pembayaran dana PKH. 

3. Pelaksanaan : 

Pada tahap verifikasi komitmen masih banyak 

peserta PKH yang tidak mamatuhi atau 

melanggar kesepakatan sehingga dikenakan 

sanksi berupa pemotongan dana bantuan. 

 

Target  : 

Pelayanan kepada rumah 

tangga sangat miskin 

sudah berjalan efektif. 
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Pada gambar 3 ini menunjukkan bahwa, implementasi program keluarga harapan 

(PKH) bidang kesehatan 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.  

 

Sabatier (1982) yang dikutip oleh Erwan Agus Purwanto, dan Dyah Ratih 

Sulistyastuti (2012; 19-20) menyebutkan terrdapat enam variabel utama yang 

dianggap member kontribusi dalam keberhasilan atau kegagalan implementasi, 

antaralain : 

a.   Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten 

b.   Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan 

c.   Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin 

kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran. 

d.   Komitmen dan keahlian para pelaksanaan kebijakan 

e.   Dukungan para stakeholders. 

f.   Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik. 

 

Implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik apabila ditentukan tujuan 

dan sasaran yang jelas, dirumuskan dengan baik melalui perencanaan yang matang, 
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dilaksanakan dengan kepatuhan dan kesungguh-sungguhan, adanya komitmen dan 

keahlian, dukungan, serta didukung oleh ekonomi atau anggaran yang memadai. 

Maka menurut penulis agar implementasi kebijakan program keluarga harapan 

dalam mengetaskan kemiskinan terimplementasi dengan baik diperlukan 

perencanaan yang matang dalam mengatasi permasalahan.  

Penanganan permasalahan dalam perencanaan kegiatan sosialisasi harus dilakukan 

di forum resmi dengan komitmen dan  keterampilan pelaksana yang tinggi, materi 

yang disampaikan harus lengkap dan detail, sehingga dapat diterima masyarakat 

dengan jelas, kemudian adanya sosialisasi secara berkala sampai ke daerah pelosok, 

sosialisasi tersebut bertujuan untung mengkampanyekan pentingnya kesehatan Ibu 

hamil, bayi dan balita sehingga peserta PKH memahami dan patuh pada 

pelaksanaan pelayanan kesehatan. 

Dalam permasalahan manajemen pengorganisasian pada tahap pembayaran 

dibutuhkan koordinasi antara pelaksana program harus ditingkatkan dengan PT. 

POS, caranya melegalisasi tim koordinasi melalui pembuatan surat keputusan (SK), 

kemudian lokasi pencairan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu 

PT. POS harus menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam 

pencairan dana PKH, lokasi PT. POS harus mendukung daerah terpencil/terisolir, 

untuk meringankan beban biaya transportasi masyarakat miskin, dan penambahan 

loket pembayaran, khususnya bagi RTSM komponen kesehatan terdapat ibu hamil, 

bayi dan balita. 
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Kemudian sikap pelaksana harus jelas dan tegas untuk meminilisir terjadi 

pelanggaran komitmen. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 

pengentasan kemiskinan, jika dana yang diberikan dipotong untuk pemerataan, 

bagaimana masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinannya. Proses 

implementasi program keluarga harapan perlu adanya monitoring dan evaluasi agar 

tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya diadakan evaluasi 

dalam, faktor apa saja yang masih perlu penyempurnaan, kemungkinan apa yang 

akan terjadi, peluang apa yang didapatkan, sehingga dapat membuat perencanaan 

program di tahun yang akan datang. 

 

Untuk dapat melihat dengan jelas implementasi program keluarga harapan dalam 

mengetaskan kemiskinan peneliti tuangkan dalam gambar 4, sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 4. Model kebijakan program menurut peneliti. 

  

 

 

 

 

 

Program Keluarga Harapan (PKH) 

1. Pertemuan Awal 

2. Sosialisasi 

3. Pembayaran 

4. Pemberian Pelayanan Kesehatan (PPK) 

5. Verifikasi Komitmen 

Tujuan : 

1.Meningkatkan kondisi sosial 

ekonomi RTSM 

2. Meningkatkan taraf hidup 

anak – anak RTSM 

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. 

 

Kelompok 

Sasaran 

(RTSM) 
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Sumber : Hasil analisis penelitian pada UPPKH Dinas Sosial Kota Bandar Lampung tahun 2014 

Pada gambar 4 di atas menunjukkan bahwa implementasi program keluarga harapan 

dapat berhasil apabila dilakukan dengan perencanaan yang jelas, terarah dan 

terencana dengan matang. Untuk membuat perencanaan yang jelas dan terarah 

tersebut perlu didukung oleh data yang lengkap. Dalam penanggulangan 

kemiskinan diperlukan keseriusan pemerintah dalam menuntaskan akar kemiskinan, 

artinya dalam melaksanakan pekerjaan harus disesuaikan dengan ketentuan-

ketentuan, tidak ada penyimpangan dan penyalahgunaan lainnya. Dengan adanya 

pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik, maka target yang ditentukan akan tercapai 

1. Perencanaan : 

Pada kegiatan sosialisasi tidak terencana 

dengan baik dalam penyampaian pesan masih 

terlalu bersifat formal sehingga hanya 

sebagian kalangan dapat merespon dengan 

baik dan masih banyak kalangan yang tidak 

memahami tentang pentingnya kesehatan ibu 

hamil, bayi dan balita. 

 

2. Pengorganisasian : 

Pada tahap pembayaran kurang berjalan 

tertib, dikarenakan kurangnya koordinasi 

dengan PT. Pos dalam penyediaan sarana 

pembayaran dana PKH. 

3. Pelaksanaan : 

Pada tahap verifikasi komitmen masih banyak 

peserta PKH yang tidak mamatuhi atau 

melanggar kesepakatan sehingga dikenakan 

sanksi berupa pemotongan dana bantuan. 

 

Target  : 

Pelayanan kepada 

rumah tangga sangat 

miskin sudah 

berjalan efektif. 

Monitoring & Evaluasi 
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dengan tepat sasaran yang diinginkan yaitu dapat berguna untuk kepentingan 

masyarakat banyak. 

 

Agar pelaksanaaan pekerjaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, 

target yang diinginkan tercapai dan tepat sasaran, maka perlu adanya monitoring 

dan evaluasi dalam program keluarga harapan. Setelah dievaluasi maka akan 

nampak kekuatan dan kelemahan untuk dilakukan perbaikan dalam implementasi 

program keluarga harapan bidang kesehatan di Kota Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

5.4   Studi Komparatif Terhadap 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 
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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 

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 Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kudus, 

peneliti 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 
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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. 

 

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. 

 

 

 

 


