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SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

6.1   Simpulan 

Melalui analisis pada Bab V Hasil dan Pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi 

Program Keluarga Harapan Bidang Kesehatan Kota Bandar Lampung menunjukkan : 

1. Berdasarkan hasil penelitian implentasi PKH bidang kesehatan dari sisi perencanaan, 

pengorganisasian dan pelaksanaan sudah berjalan cukup optimal, hal ini dapat dilihat 

dengan menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan bayi, meningkatnya akses 

pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, adanya pendampingan yang 

memadai serta terjalinnya koordinasi antar instansi terkait dalam mensukseskan PKH. 

Dalam 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, dalam manajemen pengorganisasian dalam  tahap pembayaran 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 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 
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ini tidak lantas membuat peserta PKH tunduk dalam komitmen sehingga dikenakan 

sanksi yang berlaku. 

2.    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 kegiatan pelayanan antara 

lain pertemuan awal, sosialisasi, pembayaran, pemberian pelayanan kesehatan, dan 

verifikasi komitmen. 

3.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam implementasi program keluarga harapan 

bidang kesehatan di Kota Bandar Lampung secara umum, implementasinya dinilai 

efektif, hal ini terlihat dari meningkatnya kunjungan peserta PKH ke posyandu 36% 

dan menurunnya angka kematian bayi usia di bawah 6 bulan 25,3%  dan bayi usia di 

bawah 3 tahun 39,5%, namun dari aspek Manajemen Pemerintahan ditemukan 

beberapa permasalahan dalam kegiatan sosialisasi, pengorganisasian tahap pembayaran, 

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

mulai tercapai dengan baik. 

 

 

6.2   Saran 

1.  Dalam 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. 
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2. Koordinasi antara pelaksana program harus ditingkatkan, dengan cara melegalisasi tim 

koordinasi melalui pembuatan surat keputusan (SK), kemudian lokasi pencairan dana 

bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dibuat lebih banyak, terutama untuk 

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 serta 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. 

3.  Perlu adanya monitoring dan evaluasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 

mencegah terjadinya penyimpangan, menjamin penyelesaian masalah secara cepat dan 

tentunya sebagai mekanisme umpan balik untuk penyempurnaan rancangan maupun 

pelaksanaan program kedepannya 

 

 

 

 


