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31 IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) UNTUK MASYARAKAT MISKIN DESA MARGOREJO TAHUN 2017 (Studi Kasus di Desa Margorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban) Musta’ana Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Bojonegoro Jl. Lettu Suyitno No
2 Bojonegoro Email : anarochim@gmail.com Abstract The problem in this study is whether the existence of this family hope program can overcome the problem of poverty, especially poverty in dago or even make poor people in urban areas dependent on the assistance provided. The purpose
of this study was to ﬁnd out how the Implementation of the Hope Family Program (PKH) in Margorejo Village, Parengan District, Tuban City District through communication, resources, disposition and bureaucratic structure to reduce poverty.The research method used in this study is a
qualitative descriptive research method. Data collection techniques used in the form of observation, interviews, and documentation. By using a purposive sampling technique, the sample of this study consisted of the Head of Poverty Prevention in the Department of Social and Poverty
Reduction in Tuban District, the family program of hopes of the Margorejo Village, and beneﬁciaries of the expectations of the family program participants. The results of the study using the triangulation technique indicate that the implementation of the family expectation program to
overcome poverty in Margorejo Village, Parengan District, Tuban City has not been successful. Even though the series of steps went smoothly, the resources included included staﬀ, authorities, information and facilities and the disposition of family planning programs in the sub-district of Dago
that had contributed to the implementation of PKH and implementers in Margorejo Village, Parengan District, Tuban Kota City. Standard Operational Procedures (SOP). However, in the implementation of the family program hoping that in Margorejo Village, Parengan Sub-District, Tuban City
Regency there are still obstacles such as unavailability of a place for counselors in meetings with recipient participants, limited number of assistants who handle more than one village and the recipient's attitude. Keyword: Implementation, Hope Family Program (PKH) PENDAHULUAN
Kemiskinan yang terjadi terus-menerus apabila tidak diselesaikan secara serius akan mendapatkan dampak yang berkepanjangan. Dampak yang akan terjadi diantaranya adalah dampak dibidang kesehatan dan pendidikan. Pada bidang kesehatan, kemiskinan dapat menyebabkan kondisi
kesehatan masyarakat miskin rentan terjangkit akan penyakit dan resiko 33 ibu hamil akan kekurangan gizi sehingga mempengaruhi pada perkembangan janin dan tingkat kelahiran hidup, sedangkan pada bidang pendidikan bertambahnya jumlah anak putus sekolah dan keluarga miskin
(Indrayani, 2014). Oleh sebab itu, perlu adanya upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dalam bentuk kebijakan berupa program-program pembangunan. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa salah satu permasalahan dari negara Indonesia yang berkembang adalah
masalah kemiskinan. Karena itu pemerintah perlu mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama ―Program Keluarga Harapan atau
selanjutnya disebut PKH‖. PKH menurut Kementrian Sosial Republik Indonesia adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Miskin (KM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu
pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. PKH ini merupakan program yang dibuat oleh Kementrian Sosial RI yang berlandaskan pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007 tentang ―Tim Pengendali Program Keluarga Harapan‖ tanggal 21 September 2007. PKH mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya hingga tahun 2018. Tahun 2007 merupakan tahap awal
pengembangan program atau tahap uji coba. Tujuan uji coba adalah untuk menguji berbagai instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan PKH, seperti antara lain metode penentuan sasaran, veriﬁkasi persyaratan, mekanisme pembayaran, dan pengaduan masyarakat. Misi besar PKH
dalam menurunkan kemiskinan terlihat nyata semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2017 terjadi penurunan kemiskinan dari 10,64% pada bulan meret 2017 menjadi 10,12% pada bulan September 2017 dari total penduduk atau 27.771.220 jiwa
penduduk pada bulan Maret menjadi 26.582.990 jiwa penduduk pada bulan September dengan total penuruan penduduk miskin sebanyak 1.188.230 atau penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0.58% (BPS,2017). Peserta PKH, yaitu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), akan menerima
bantuan sepanjang anggota rumah tangga mematuhi kewajiban PKH. Sanksi berupa pengurangan bantuan sampai dikeluarkan dari program akan diberlakukan jika peserta tidak mematuhi komitmen kewajiban program. Berbeda dengan bantuan langsung tunai (BLT), peserta PKH wajib
melakukan aktiﬁtas yang terkait dengan pengembangan investasi Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan PKH diharapkan semua Rumah Tangga Sangat Miskin GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 9 No. 1 April 2019 34 (RTSM) penerima bantuan memiliki akses yang
lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidak berdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri warga miskin. Bantuan dana PKH yang diberikan berorientasi kepada
kemapanan untuk memenuhi kewajibannya dibidang pendidikan dan kesehatan. Tidak semua Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) bisa menjadi peserta PKH, hanya keluarga yang mempunyai ibu hamil dan/atau terdapat anak yang berusia 0-15 tahun yang dapat mengaksesnya. Program
perlindungan sosial ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan syarat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM). Dengan pemberian akses ini, diharapkan terjadi perubahan perilaku
yang mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. Dalam jangka pendek dana bantuan PKH bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui
peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Artinya, PKH diharapkan oleh pemerintah sebagai program yang mampu memutus rantai kemiski nan antar generasi. Sementara secara khusus, tujuan PKH adalah: (1) meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH; (meningkatkan taraf pendidikan peserta; (3) meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Keluarga Sangat Miskin (KSM); (4) meningkatkan kondisi sosial
ekonomi para peserta PKH. Dengan PKH diharapkan Peserta PKH Rumah Tangga/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) memiliki akses yang sangat baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, termasuk menghilangkan kesenjangan sosial,
ketidak berdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin. Peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi khususnya kewajiban yang dibidang kesehatan dan pendidikan. Kewajiban dibidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan
kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita. Di bidang pendidikan kewajiban peserta PKH terkait dengan menyekolahkan anak kesekolah dasar dan lanjutan (SD s.d SLTP/SMP). Dalam pelaksanaan PKH di Desa Margorejo Kecamatan
Parengan Kabupaten Tuban, berdasarkan penelitian awal penulis terdapat beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut: terdapat data penerima PKH yang kurang tepat sasaran; kurangnya sosialisasi dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH); Musta‘ana, Implementasi
Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Masyarakat Miskin Desa Margarejo Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Margorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban) 35 lambatnya penyaluran dana PKH kepada peserta. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Bagaimanakah Implementasi
Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Masyarakat Miskin Desa Margorejo Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Margorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban)‖ METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun fokus
penelitiannya mencakup tahapan- tahapan dalam pelaksanaan PKH: (1) Tahap Persiapan meliputi: Penentuan sasara dan Validasi data; (2) Tahap Pelaksanaan meliputi: Veriﬁkasi persyarata dan mekanisme pembayaran; dan (3) Pengaduan masyarakat. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh keluarga miskin (prasejahtera) di Desa Margorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban yang berjumlah 360 orang dari penduduk desa Margorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban yang berjumlah 2.787 orang. Penelitian menggunakan teknik purposive samping. Adapun
sampel penelitian ini berjumlah 48 orang meliputi: Kepala Desa Margorejo (1 orang), Sekretaris Desa Margorejo (1), Perangkat Desa Margorejo (8), Ketua BPD Desa Margorejo (1), Pendamping PKH Desa Margorejo (1), dan sampel masyarakat 10 % dari masyarakat prasejahtera (36 orang).
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dokumen yaitu buku, artikel atau surat kabar yang memuat tentang pelaksanaan Rastra, dan penelitian tentang
implementasi penyaluran Rastra. Untuk memperoleh penjelasan tentang hasil penelitian yang lebih jelas dan akurat, penulis menggunakan managemen data. Yang dimaksud dengan managemen data adalah cara untuk menggolong- golongkan data menurut kode – kode yang dikehendaki
sehinga siap dianalisis adapaun langkah-langkah dalam managemen data meliputi: Koding, Editing, dan Tabulasi. Teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013 : 337) yang meliputi tiga komponen analisis yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data (Display), dan
Penarikan Kesimpulan (Veriﬁkasi Data). HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.
Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian
target Millennium Development Goals (MDGs). Secara khusus, tujuan PKH GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 9 No. 1 April 2019 36 terdiri atas: (a) Meningkatkan status sosial ekonomi RTSM; (b) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita
dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari RTSM; (c) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM; dan (d) Untuk meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM. Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi
Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Margorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, meliputi tahapan – tahapan sebagai berikut : a. Tahap Persiapan 1. Penentuan Sasaran Dalam penentuan sasaran Sejak tahun 2012, untuk memperbaiki sasaran penerima PKH, data awal untuk
penerima manfaat PKH diambil dari Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga, terhitung sejak saat tersebut berubah
menjadi berbasis Keluarga. Perubahan ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga (yaitu orang tua–ayah, ibu–dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Karena itu keluarga adalah unit yang sangat
relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga yang mencerminkan satu kesatuan pengeluaran konsumsi (yang dioperasionalkan dalam bentuk satu dapur).
Dari hasil wawancara diketahui dalam penentuan sasaran penerima PKH adalah keluarga pra sejahtera yang masuk dalam Basis Data Terpadu PPLS 2011. Data penerima PKH di desa Margorejo Kecamatan Parengan berjumlah 160 orang dari 98 Kepala Keluarga. Berdasar data penelitian,
peserta PKH Desa Margorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban tahun 2017 dengan kriteria Keluarga Miskin yang memiliki ibu hamil/nifas sebanyak 14 orang, Anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD sebanyak 46 KK dan 88 anggota keluarga, Anak usia SD
dan SMP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar terdiri dari 38 KK yang terdiri dari 58 orang. Dari hasil wawancara dengan responden diperoleh jawaban: responden yang menjawab tepat sasaran 43,75 % atau 21 orang dari 48 responden, sedangkan 29,16 % (14
orang) menjawab kurang tepat sasaran, 18,75 % (9 orang) menjawab tidak tepat sasaran dan 4 orang (8,33 %) menjawab tidak tahu. 2. Validasi data Validasi atau veriﬁkasi data dilakukan oleh pendamping PKH Kecamatan bersama pemerintah desa Margorejo. Data penerima PKH dari Dinas
Sosial Kabupaten Tuban, selanjutnya akan divalidasi pada tingkat desa untuk memastikan apakah data nama calon penerima PKH benar-benar penduduk desa Margorejo. Musta‘ana, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Masyarakat Miskin Desa Margarejo Tahun 2017 (Studi
Kasus di Desa Margorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban) 37 Berdasarkan pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan validasi data penerima PKH diperoleh hasil sebagian besar responden 66,67 % menyatakan data sudah melakukan divalidasi data penrima PKH, sedangkan yang
menjawab tidak tahu mencapai 10 responden ( 20,83 %). Hal ini dikarenakan pada saat pelaksanaan validasi data calon penerima PKH tidak semua memahami bahwa pengisian formulir itu untuk melakukan validasi data. b. Tahap Pelaksanaan 1) Veriﬁkasi persyaratan Veriﬁkasi persyaratan
diperlukan untuk memastikan keabsahan data penerima PKH, yaitu kebenaran data yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga RTSM. Namun, sebagian besar responden 31 orang (64,58 %) menyatakan veriﬁkasi data sangat mudah, 12 orang (25 %) menyatakan mudah
dan sisanya 5 orang ( 10,42%) menjawab tidak tahu. 2) Mekanisme pembayaran Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program. Bukti kepesertaannya adalah kepemilikan kartu PKH yang
tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak. Kartu PKH dikirim ke setiap peserta oleh pendamping sebelum pembayaran pertama dilakukan. Pembayaran bantuan dilakukan oleh PT POS setiap tiga bulan pada tanggal yang ditentukan oleh masing- masing kantor pos untuk masingmasing desa/kelurahan. Meski demikian, 47,92% (23 orang) responden mengaku proses pencairan dana PKH sulit, 29,17% (14) orang menyatakan mudah, 12,50 (6) orang menyatakan sangat sulit dan 10,42 % (5) orang menyatakan tidak tahu. Adapun alasan mereka yang menyatakan sulit
adalah karena harus antri berjam-jam dan berdesak- desakan di kantor POS. c. Pengaduan Masyarakat Mengingat pelaksanaan suatu program tidak selalu dapat diharapkan berjalan sempurna, maka pada UPPKH Pusat dan seluruh UPPKH Kabupaten/Kota dibentuk layanan Sistem Pengaduan
Masyarakat (SPM) PKH. SPM-PKH berfungsi memfasilitasi segala jenis pengaduan terkait dengan pelaksanaan PKH dan penyelesaiannya. Akan tetapi masyarakat desa Margorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban hanya mengadu pada pemerintah desa. Dan selanjutnya pemerintah desa
meneruskan aduan masyarakat kepada pendamping untuk ditindak lanjuti. Hal yang banyak diadukan masyarakat selama ini adalah tentang data penerima PKH yang menurut mereka sudah mampu dan tidak layak menerima bantuan PKH. Berdasar hasil wawancara, jumlah pengaduan
terbanyak pada Permasalahan pembayaran (keterlambatan, antrian yang panjang, perubahan jumlah bantuan, dan sebagainya), yaitu sebanyak 18 aduan atau 75 % dari keseluruhan jumlah pengaduan masyarakat. GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 9 No. 1 April
2019 38 SIMPULAN Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Dalam penelitian tentang Implementasi Pelaksanaan PKH Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Desa
Margorejo Tahun 2017 penulis dapat simpulkan sebagai berikut : 1. Penentuan sasaran dari masyarakat miskin sebagai penerima bantuan yang berdasarkan Data PPLS 2011 yang mengakibatkan banyak masyarakat miskin (RTSM) di desa Margorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban
belum menerima PKH. 2. Pelaksanaan validasi data calon penerima PKH yang berdasarkan indentitas kependudukan KTP dan KK, di desa Margorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban sudah dilakasanakan dengan baik. 3. Proses veriﬁkasi persyaratan PKH di desa Margorejo Kecamatan
Parengan Kabupaten Tuban dapat dilakukan baik. 4. Pelaksanaan pembayaran santunan PKH di desa Margorejo masih belum berjalan dengan baik. 5. Layanan pengaduan masyarakat untuk PKH di desa Margorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban berjalan cukup baik. Dengan adanya
program PKH diharapkan memberikan motivasi kepada RTSM sehingga dalam jangka panjang akan membawa dampak yang baik bagi generasi selanjutnya. Untuk itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : 1. Penentuan sasaran penerima PKH seharusnya tidak hanya berdasarkan
data PPLS tahun 2011, karena data tersebut sudah terlalu lama, sehingga perlu pembaharuan data RTSM. 2. Dalam pembayaran bantuan PKH agar tidak dipusatkan dalam suatu tempat misalnya dengan bekerjasama dengan Bank-Bank terdekat di wilayah kecamatan, sehingga tidak terjadi
antrian dalam proses pencairan bantuan. DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik, ‗Proﬁl Kemiskinan di Indonesia, Maret 2009.‘Berita Resmi Statistik No. 43/07/Th.XII. July 2009 Departemen Sosial Republik Indonesia, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, 2015 Iskandar, Metode
Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif).Jakarta: Gaung Persada Press, 2010 Kaelan, H., Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner, Yogyakarta: Paradigma, 2012 Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode
Baru, Jakarta: Univesitas Indonesia (UI Press), 1992 Nawawi, H. Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998 Musta‘ana, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Masyarakat Miskin Desa Margarejo Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa
Margorejo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban) 39 Nurbuko, Cholid dkk, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2003 Sugiyono, Metode Penelitian Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.Bandung: Alfabeta, 2013 Suryadarma, Daniel, Akhmadi, Hastuti, dan
Nina Toyamah, ’Objective Measures of Family Welfare for Individual Targeting: Results from the Pilot Project on Community Based Monitoring System in Indonesia’ Research Report. Jakarta: The SMERU Research Institute, 2005 Suryahadi, Asep dan Sudarno Sumarto, ‗The Chronic Poor, the
Transient Poor, and The Vulnerability in Indonesia Before and after the Crisis’ Working Paper. Jakarta: The SMERU Research Institute, 2001 Thoha, Miftah, Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Graﬁndo Persada, 1984 Tim Penyusunan Kamus, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1991 Widodo, Joko, Analisis kebijakan publik. Malang: Bayumedia Publishing, 2007 ——— Pelaksanaan Pendataan Rumah Tangga Miskin 2005, 2005 Sumber Internet: https://pkh.kemsos.go.id/ GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 9 No. 1
April 2019

