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ABSTRAK 

Kartu Bintan Sejahtera (KBS) merupakan salah satu program pengentasan 

kemiskinan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bintan untuk menekan angka 

kemiskinan di Kabupaten Bintan. Program KBS ini berjalan sejak tahun 2013 

berdasarkan Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2013 dan telah diganti dengan Peraturan 

Bupati No. 84 Tahun 2014. Namun permasalahannya masih ada masyarakat yang 

mengeluh karena tidak mendapat KBS, pemberian KBS yang tidak tepat sasaran, 

rendahnya sosialisasi sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui program 

KBS dan mengabaikannya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas program 

Kartu Bintan Sejahtera(KBS) dalam bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten 

Bintan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di 

Kabupaten Bintan. Informan sebanyak 7 orang  yang terdiri dari 1 Sekretaris Lurah 

Kelurahan Kijang Kota, 1 orang guru sekaligus pengelola data siswa penerima KBS 

di SMAN 1 Bintan, 1 Kasubag Puskesmas Kijang dan 4 orang penerima KBS dan     

1 orang key informan yaitu Kepala BPMPKB sebagai wakil ketua tim verifikasi 

pelaksanaan program KBS. Pengambilan sampel melalui teknik purposive sampling. 

Jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui 

observasi,wawancara,dan dokumentasi. Analisis data dengan cara reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini adalah didalam pengimplementasiannya program 

KBS belum menunjukkan keberhasilan program yang berjalan sesuai rencana 

terutama dalam segi ketepatan sasaran, sosialisasi program yang belum maksimal, 

serta aseptabilitas implementor dan pemantauan yang belum menyeluruh. Namun 

satu indikator yang sudah tercapai yaitu tujuan program KBS yang telah tercapai 

sesuai rencana. Diharapkan kedepannya pemerintah lebih mengoptimalkan 

keefektivitasan programnya dari segala aspek demi tercapainya visi misi daerah 

dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

 

Kata Kunci : Efektivitas, Program KBS, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan 
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ABSTRACT 

Kartu Bintan Sejahtera (KBS) or Bintan Prosperous Card is one of the 

programs to prevent poverty which was made by the District Government of Bintan. 

This KBS program has been active since 2013 based on the Regent‟s Regulation No. 

84 Tahun 2014. But there are still problems occurred, there are still citizens who 

haven‟t got the KBS yet, the KBS that were given to those who don‟t need it, the slow 

socialization of what the KBS really is so that there are a lot of people who still 

didn‟t know what KBS really was and then decided to ignore it. 

The main goal of this research is to analyze the effectiveness of the Kartu 

Bintan Sejahtera (KBS) in this case, the education and health fields of the program. 

This research is using the descriptive qualitative methods. Take location at the Bintan 

District. There are 7 informants which are 1 Headman‟s secretary of Kelurahan 

Kijang Kota, 1 teacher which is also the one who made the lists of students who 

received the benefit of KBS in SMA 1 Bintan, 1 Head of Puskesmas Kijang and 4 KBS 

receivers and 1 key informant the head of BPMPKB as a vice head of the KBS 

verification program‟s team. Sample was taken through purposive sampling 

technique. Data types are primary data and secondary data. The data was also 

collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis was 

done through data reduction, data presentation, and conclusion. 

The results of this whole research is in its implementations, the KBS program 

have not shows any of its success because some of the receivers are the ones who 

don‟t actually need it, the low amount of socializations, as well as implementer 

acceptability, and there are also the lack of program‟s whole monitoring. But there is 

one accomplished indicator; the main goal of KBS is still run as expected. The 

governments are hoped to optimizing its effectiveness in every aspect of their 

programs in days to come so that the districts goals and its visions could be reached 

and the citizen would live in prosperity. 

 

Keywords: Effectiveness, KBS Program, Education field, Health field 
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EFEKTIVITAS PROGRAM 

KARTU BINTAN SEJAHTERA 

(KBS) DALAM BIDANG 

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 

DI KABUPATEN BINTAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Efektivitas program merupakan 

unsur yang terpenting di dalam studi 

kebijakan publik yang menjadi bagian 

dari kajian Ilmu Administrasi Negara. 

Efektivitas pada dasarnya merupakan 

kunci keberhasilan suatu organisasi  

(Stoner dalam Tangkilisan, 2005:138). 

Namun untuk mengetahui keberhasilan 

tersebut perlu adanya suatu 

pengukuran yang tepat. 

Efektivitas program dapat juga 

dilakukan dengan pendekatan model 

efektivitas organisasi. Menurut Putri 

(2011:100) bahwa efektivitas 

organisasi diperlukan untuk melihat 

tingkat sejauh mana suatu organisasi 

memenuhi tujuan-tujuannya tanpa 

pemborosan dan menghindari 

ketegangan yang tidak perlu diantara 

anggota-anggotanya. Sehingga apabila 

tidak adanya pemborosan dalam 

melakukan tujuan dan tidak adanya 

ketegangan diantara anggota-anggota 

dalam organisasi maka tujuan program 

yang diharapkan akan mudah 

terwujud. 

Penelitian yang berkaitan dengan 

efektivitas program sebenarnya telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti-

peneliti terdahulu. Penelitian terhadap 

efektivitas program itu telah dilakukan 

dan dinarasikan dalam bentuk 

skripsi,tesis,jurnal maupun disertasi. 

Adapun beberapa penelitian yang 

dimaksud oleh peneliti adalah sebagai 

berikut : 

Frida (2011) dalam skripsi pada 

Universitas Andalas yang berjudul 

“Efektivitas Pelaksanaan Program 

Raskin di Kelurahan VI Suku 

Kecamatan Lubuk Sikarah Kota 

Solok” . Metode yang digunakan 

adalah studi kasus dengan jenis 

penelitian deskriptif kualitatif dan 

deskriptif kuantitatif. Fokus 

penelitiannya yaitu efektivitas 

pelaksanaan program. Penelitian ini 

lebih menekankan tingkat efektivitas 

program yang diukur melalui indikator 

keberhasilannya. Hasil penelitiannya 

yaitu bahwa proses pelaksanaan 

program Raskin sudah berjalan dengan 

baik. Secara umum efektifitas 

pelaksanaan Raskin sudah berjalan 

dengan baik, dengan indikator 

keberhasilan tepat sasaran 57%, tepat 

harga 100%, tepat jumlah 100%, tepat 

waktu 69%, tepat administrasi 69%, 

dan tepat kualitas 33%.  

 Satries (2011) dengan judul 

penelitian tesis di Universitas 

Indonesia yaitu “ Efektivitas Program 

Pemberdayaan Pemuda Pada 

Organisasi Kepemudaan Al-Fatih 

Ibadurrahman Kota Bekasi”. Jenis 
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penelitiannya yaitu penelitian 

deskriptif kuantitatif. Fokus 

penelitiannya yaitu efektivitas 

program. Didalam penelitian ini 

dikatakan bahwa untuk mengukur 

tingkat efektivitas program digunakan 

indikator seperti ketepatan sasaran, 

sosialisasi program, tujuan program, 

dan pemantauan program. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa untuk 

keempat indikator efektivitas program 

mendapat nilai cukup untuk efektivitas 

pelakasanaan dengan nilai presentase 

berbeda. Indikator ketepatan sasaran 

program mendapat presentase 67,22%, 

indikator sosialisasi program mendapat 

presentase 76,23%, indikator tujuan 

program mendapat presentase 78,93% 

dan indikator pemantauan program 

mendapat presentase 71,38%. 

      Berdasarkan hasil penelitian-

penelitian terdahulu terdapat 

persamaan maupun perbedaan dengan 

kajian yang akan dilakukan oleh 

peneliti. Analisis yang akan dilakukan 

oleh Peneliti lebih mengacu kepada 

Tesis oleh Satries (2011). Dimana 

persamaan penelitian ini yaitu terletak 

pada kajian mengenai efektivitas 

program. Namun kebaruan dari 

penelitian ini yaitu perbedaan jenis 

penelitiannya, jenis program dan 

lokasi penelitian. 

 Pandangan secara teoritis terhadap 

efektivitas setiap orang berbeda-beda. 

Pada umumnya efektivitas sering kali 

dihubungkan dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Namun dalam mencapai 

tujuan yang diinginkan masih terdapat 

berbagai fenomena-fenomena 

permasalahan yang mempengaruhi 

pencapaian tujuan tersebut. Fenomena 

yang ingin diuraikan oleh peneliti 

dalam penelitian ini yaitu fenomena 

dalam penerapan program pengentasan 

kemiskinan yang dibuat oleh 

pemerintah Kabupaten Bintan berupa 

program Kartu Bintan Sejahtera 

(KBS). 

 Pada dasarnya kesehatan dan 

pendidikan merupakan kebutuhan 

mendasar yang dibutuhkan semua 

orang. Seseorang dikatakan sejahtera 

bukan saja karena adanya penghasilan 

dan rumah yang memadai melainkan 

sehat secara jasmani maupun rohani. 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO) “Kesehatan adalah keadaan 

sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial 

yang memungkinkan setiap orang 

hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis”  

 Sedangkan pendidikan merupakan 

usaha manusia untuk menumbuhkan 

dan mengembangkan potensi-potensi 

pembawaan baik jasmani maupun 

rohani sesuai dengan nilai-nilai yang 

ada di dalam masyarakat dan 

kebudayaan. Pendidikan menjadi 

bagian yang sangat vital dalam 

mengatasi rendahnya sumber daya 

manusia yang berkualitas sebagai 

upaya untuk memperluas wawasan dan 

pengetahuan serta pengalaman yang 
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menjadi bekal masa depan anak 

bangsa.  

 Pendidikan akan menciptakan 

seseorang yang berkualitas dan 

berkarakter sehingga seseorang 

mampu mencapai cita-cita yang 

diinginkan. Begitu pun dengan 

kesehatan, untuk mencapai segala 

kebutuhan dan cita-cita yang ingin 

diraih dibutuhkan pula kondisi prima 

untuk dapat melakukan segala rutinitas 

sebagaimana mestinya. 

Di dalam pemenuhannya kedua 

kebutuhan ini terkadang tidaklah 

mudah. Biaya pendidikan sekolah 

dengan segala fasilitasnya yang cukup 

mahal,  biaya pengobatan di rumah 

sakit yang tidak murah pula akan 

menjadi kendala bagi keluarga miskin 

atau tidak mampu. Bagi orang yang 

mampu mungkin kedua hal diatas 

sangat mudah diperoleh tanpa 

menunggu dan melakukan berbagai 

persyaratan yang berbelit-belit. 

Mereka yang memiliki sejumlah uang 

akan mendapatkan pelayanan yang 

memuaskan dan sebaliknya jika kita 

tidak memiliki cukup uang sangat 

kecil harapan untuk mendapatkan 

pelayanan dengan baik. 

Masalah biaya pendidikan mulai 

dari bangku sekolah dasar hingga 

perkuliahan menjadi suatu masalah 

yang penting untuk diperhatikan. 

Memang ada beasiswa yang diberikan, 

namun terkadang pengalokasiannya 

tidak tepat sasaran. Orang yang tidak 

mampu dan berprestasi yang 

seharusnya memperoleh bantuan biaya 

pendidikan tidak tersalurkan 

melainkan mereka yang mampu dan 

tergolong menengah keatas yang 

malah memperoleh bantuan tersebut. 

Dengan alasan memiliki orang dalam 

yang membantu proses perolehan dan 

pencairan bantuan-bantuan tersebut. 

Saat ini banyak orang yang tidak malu 

lagi mengakui dirinya tidak mampu 

meskipun kenyataannya tidak 

demikian hanya demi mendapat 

sebuah bantuan yang seharusnya 

diperuntukkan kepada warga miskin. 

       Fenomena yang hampir sama juga 

terjadi di sektor kesehatan. Sulitnya 

memperoleh pelayanan yang baik di 

Rumah Sakit bagi masyarakat kurang 

mampu. Sekalipun dilayani tetapi 

mesti menyelesaikan dan melengkapi 

segala persyaratan yang berbelit-belit 

terutama mereka yang tidak mampu, 

hal ini sangat memprihatinkan. Para 

petugas rumah sakit sekarang ini 

banyak yang mempunyai mind set atau 

cara pandang melihat pasien 

berdasarkan kemampuan finansial 

ketimbang bagaimana menyelamatkan 

jiwa manusia yang tengah mengalami 

kesusahan. Apalagi ada sebuah slogan 

bahwa “Orang Miskin Dilarang Sakit”, 

sungguh ini sangat ironis sekali. 

      Kendala dalam memenuhi dua 

kebutuhan dasar tersebut dipengaruhi 

oleh faktor kemiskinan. Permasalahan 

kemiskinan ini menjadi permasalahan 
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tersendiri bagi Kabupaten Bintan. 

Meningkatnya harga kebutuhan dasar, 

mengharuskan seseorang untuk 

meningkatkan taraf hidupnya. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi 

Kepulauan Riau menyatakan jumlah 

dan presentase penduduk miskin yang 

terdapat di Kabupaten Bintan pada 

tahun 2010 hingga 2013 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Jumlah dan Persentase Penduduk 

Miskin di Kabupaten Bintan 

Tahun 2010-2013 

 

Tahun 

Jumlah 

Penduduk  

 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin 

(Ribuan) 

Persentase 

Penduduk 

Miskin 

(%) 

2010 143.020 10,5 7,33 

2011 145.057 9,3 6,04 

2012 147.212 9,3 6,29 

2013 149.120 9,3 6,23 

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan 

Riau pada Januari 2015 

      Dari data diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat jumlah 

penduduk miskin di Kabupaten Bintan 

mengalami penurunan yang cukup 

signifikan yang awalnya pada tahun 

2010 presentasenya sebanyak 7,33 

persen  turun menjadi 6,23 persen. 

      Penurunan jumlah penduduk 

miskin di Kabupaten Bintan 

menunjukkan bahwa Pemerintah 

sangat serius dan konsisten dalam 

menangani masalah kemiskinan di 

daerah ini. Berbagai program 

pengentasan kemiskinan telah 

dilaksanakan oleh Pemkab Bintan 

seperti program Rehabilitasi Rumah 

Tidak Layak Huni (RLTH), program 

usaha ekonomi produktif bagi rumah 

tangga miskin, berbagai program 

pemberdayaan, dan bantuan beasiswa 

serta bantuan jaminan kesehatan yang 

bertujuan untuk meningkatan 

kesejahteraan masyarakat.  

      Sebagaimana yang tertuang dalam 

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 

2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim 

Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten 

atau Kota, serta Peraturan Bupati 

Nomor 84 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Kartu 

Bintan Sejahtera (KBS) Kabupaten 

Bintan. 

       Untuk program bantuan pelayanan 

kesehatan, beasiswa dan jaminan 

bersekolah bagi keluarga miskin kini 

telah diwujudkan melalui program 

Kartu Bintan Sejahtera (KBS) oleh 

Pemerintah Kabupaten Bintan. 

Program KBS adalah salah satu 

program penanggulangan kemiskinan 
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yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bintan sejak tahun 

2013 yaitu berupa kartu identitas atau 

tanda pengenal yang diberikan kepada 

kepala keluarga miskin dan kepala 

keluarga tidak mampu di Kabupaten 

Bintan berdasarkan parameter yang 

telah ditetapkan secara nasional 

tentang indikator keluarga miskin di 

Kabupaten Bintan. 

      Kriteria penerima KBS yaitu 

penduduk Kabupaten Bintan (memiliki 

KTP Bintan), minimal telah 

berdomisili di Bintan selama 3 tahun 

secara berturut-turut, kerja serabutan 

dengan penghasilan  dibawah 1 juta 

per bulan, kepala keluarga menderita 

penyakit menahun serta tidak memiliki 

kartu fasilitas kesehatan maupun 

pendidikan lainnya. 

       KBS dapat digunakan sebagai 

pengganti Surat Keterangan Tidak 

Mampu (SKTM). Karena SKTM 

dinilai memiliki banyak permasalahan 

mulai dari persyaratan yang berbelit-

belit juga karena birokrasinya yang 

lamban. KBS diberlakukan selama 1 

tahun sekali untuk mempermudah 

dilakukan kontrol agar kartu tersebut 

tidak disalahgunakan. Selain itu juga 

keberadaan KBS diharapkan dapat 

membantu dan mempermudah kerja 

pemerintah dalam melakukan 

pengawasan dan pemantauan terhadap 

warga miskin dalam setiap tahunnya.   

      Sedangkan untuk jumlah penerima 

KBS berdasarkan data verifikasi yang 

diberikan oleh BPMPKB Kabupaten 

Bintan pada tahun 2014 bahwa jumlah 

penerima KBS sebanyak 14.955 

Kepala Keluarga. Dimana penerima 

KBS Kuning berjumlah 9224 orang 

kepala keluarga dan jumlah penerima 

KBS Biru berjumlah 5731 orang 

kepala keluarga. Banyaknya data 

penerima KBS tersebut tidak hanya 

disesuaikan dengan jumlah penduduk 

miskin dari BPS saja melainkan juga 

melalui verifikasi data tersendiri. Hal 

ini dikarenakan yang menerima KBS 

bukan saja kepala keluarga miskin 

melainkan juga untuk kepala keluarga 

tidak mampu yang telah berdomisili 

kurang lebih 3 tahun di Kabupaten 

Bintan. 

      Tujuan program KBS adalah untuk 

mengurangi beban pengeluaran 

masyarakat miskin dengan 

memberikan kemudahan pelayanan 

rumah sakit dan pembiayaan biaya 

sekolah. Selain itu KBS diterbitkan 

dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan anak-anak dan akses 

pelayanan kesehatan secara optimal 

kepada keluarga miskin khususnya di 

Kabupaten Bintan  serta melaksanakan 

program pemerintah pusat dalam 

mempercepat penanggulangan  

kemiskinan di Indonesia pada 

umumnya. 

      Tata cara penggunaan KBS ini 

cukup mudah karena warga penerima 

KBS hanya tinggal menunjukkan kartu 

identitas (KTP) beserta KBS maka 
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warga akan mendapat pelayanan 

kesehatan dan pembiayaan untuk 

kebutuhan sekolah. Sedangkan dalam 

pelaksanaan untuk perolehan bantuan, 

Program KBS dijalankan oleh tim 

verifikasi antara Bupati bersama 

BPMPKB Bintan serta instansi terkait 

lainnya seperti Dinas Sosial, Badan 

Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bintan, Dinas pendidikan 

dan Olahraga Kabupaten Bintan, Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Bintan dan Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Bintan. 

       Sedangkan alokasi anggaran 

khusus untuk KBS sendiri dianggarkan 

dari APBD Bintan tahun 2013 lebih 

dari Rp. 6 Miliar dimana 2,7 Miliar 

untuk dana pendidikan dan selebihnya 

untuk pelayanan kesehatan. Anggaran 

tersebut diperoleh dari alokasi 

anggaran untuk pengentasan 

kemiskinan di Bintan yang mencapai 

60 persen dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) 2013 

yaitu senilai Rp. 615,6 Miliar dan 

ditambah dana dari Pemprov Kepri 

sebesar 15 persen serta dari Dana 

Kepedulian Terhadap Masyarakat 

(DKTM) sejumlah perusahaan.  

      Pengalokasian bantuan ini haruslah 

tepat sasaran sehingga berjalan secara 

efektif. Sesuatu dikatakan efektif 

apabila tujuan yang ingin dicapai telah 

tercapai. Stoner dalam Tangkilisan  

(2005:138) menekankan bahwa 

“efektivitas merupakan kunci dari 

kesuksesan suatu organisasi”. 

Sehingga pemerintah harus benar-

benar mengoptimalkan keefektivitasan 

programnya demi meningkatkan 

kesejahteraan sosial bagi masyarakat. 

      Pentingnya penelitian ini adalah 

agar pemerintah lebih mengefektifkan  

program KBS maupun program-

program yang akan dibuat selanjutnya 

terutama dari segi ketepatan sasaran. 

Hal itu perlu dilakukan untuk 

mewujudkan perubahan nyata dan 

manfaat bagi masyarakat demi 

menekan angka kemiskinan di 

Kabupaten Bintan. 

Namun untuk mewujudkan 

kesejahteraan yang diharapkan 

kenyataannya tidak selalu berjalan 

seperti yang direncanakan, karena 

masih ada kendala atau permasalahan 

yang terjadi. Berdasarkan pengamatan 

pra survey yang dilakukan oleh 

peneliti, ada beberapa gejala 

permasalahan yang ditemukan di 

lapangan yaitu sebagai berikut : 

1. Masih ada masyarakat kurang 

mampu yang mengeluh karena 

tidak memperoleh KBS. 

2. Penyaluran KBS yang dinilai 

tidak tepat sasaran menjadi isu 

yang berkembang di 

masyarakat. 

3. Kurangnya informasi dan 

rendahnya tingkat sosialisasi 

oleh pihak pelaksana kepada 

masyarakat mengenai 
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pengadaan KBS, sehingga 

masih banyak masyarakat yang 

tidak mengetahui program 

KBS baik itu kegunaannya 

secara jelas maupun cara untuk 

memperoleh bantuan biayanya. 

4. Banyak masyarakat yang 

mengabaikan keberadaan KBS 

tersebut dan tidak pernah 

menggunakannya sama sekali 

meskipun dibagikan untuk 

setiap tahunnya. 

      Berdasarkan latar belakang 

masalah tersebut, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitan 

lebih lanjut dengan judul “Efektivitas 

Program Kartu Bintan Sejahtera (KBS) 

dalam Bidang Pendidikan Dan 

Kesehatan Di Kabupaten Bintan”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

      Mengacu pada gejala yang 

dikemukakan dalam latar belakang 

tersebut maka rumusan masalahnya 

yaitu: Bagaimanakah efektivitas 

program Kartu Bintan Sejahtera 

(KBS) dalam bidang pendidikan dan 

kesehatan di Kabupaten Bintan? 

 

C.  METODE PENELITIAN 

   1.  Jenis Penelitian 

          Adapun jenis penelitian ini 

merupakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Menurut Sugiyono 

(2009:11) penelitian deskriptif adalah 

metode penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri atau lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan atau 

menggabungkan antara variabel satu 

dengan yang lain.  

      Sedangkan penelitian kualitatif 

menurut Moleong (2007:6) 

menyebutkan bahwa:  

”Penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku yang dialami oleh 

subjek penelitian seperti perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain 

lain, secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.” 

2.  Lokasi Penelitian 

           Adapun lokasi penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu di 

Kabupaten Bintan dengan 

pertimbangan sebagai berikut : 

a. Program KBS merupakan salah 

satu program yang dibuat oleh 

Pemerintah Kabupaten Bintan. 

b. Masih ditemukannya 

permasalahan di dalam 

pelaksanaan program KBS di 

Kabupaten Bintan. 

c. Sepengetahuan peneliti bahwa 

belum pernah ada penelitian 

yang mengangkat 

permasalahan program KBS di 

Kabupaten Bintan. 
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3.  Informan 

      Penelitian kualitatif tidak 

menggunakan istilah populasi dan 

sampel melainkan informan. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan yang 

dituliskan oleh Sugiyono (2013:216) 

bahwa penelitian kualitatif tidak 

menggunakan populasi, karena 

penelitian kualitatif berangkat dari 

kasus tertentu yang ada pada situasi 

sosial tertentu dan hasil kajiannya 

tidak akan diberlakukan ke populasi, 

tetapi ditransferkan ke tempat lain 

pada situasi sosial yang memiliki 

kesamaan dengan situasi sosial pada 

kasus yang dipelajari.  

      Sampel dalam penelitian kualitatif 

bukan dinamakan responden, tetapi 

sebagai narasumber, atau partisipan, 

informan, teman dan guru dalam 

penelitian. Sedangkan jumlah sampel 

dalam penelitian kualitatif juga tidak 

menjadi prioritas karena sampel dalam 

penelitian kualitatif, bukan disebut 

sampel statistik, tetapi sampel teoritis, 

karena tujuan penelitian kualitatif 

adalah untuk menghasilkan teori.   

Sedangkan teknik pengambilan 

sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu pengambilan data 

hanya untuk tujuan tertentu saja. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Moleong, 

dkk dalam Irawan (2006:10) bahwa:  

“Penelitian kualitatif tidak 

menggunakan sampel acak melainkan 

sampel purposif yaitu sampel yang 

dipilih secara sengaja. Sampel tidak 

perlu mewakili populasi. Bahkan 

istilah”populasi” itu sendiri tidak 

relevan disebut. Pertimbangan 

penelitian sampel  bukan berdasarkan 

aspek keterwakilan populasi di dalam 

sampel. Pertimbangan lebih kepada 

kemampuan sampel (responden) untuk 

memasok informasi selengkap 

mungkin kepada peneliti”. 

Dengan kata lain bahwa orang 

yang dijadikan sampel adalah orang-

orang yang mengetahui tentang 

program KBS sejak awal dalam 

pelaksanaannya, sehingga peneliti 

dapat memanfaatkan pengetahuannya 

dalam menentukan informan 

penelitian. Kriteria informan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Memiliki KBS 

2. Pernah menggunakan dan 

memanfaatkan program KBS 

3. Terlibat dalam perumusan dan 

pelaksanaan program KBS             

                         Tabel 1.2 

Daftar Informan 

 Sumber: Data Olahan Hasil Pra 

Penelitian, tahun 2015. 

No Institusi Subjek Fungsi 

1 
SKPD 

Terkait 

BPMPKB Kab. 

Bintan 
Pelaksana 

2 
 

1.Kabag TU 

2.Puskesmas   

3.Guru SMA  

Pelaksana 

3 
 

Lurah/ 

Sekretaris 

Lurah 

Pendataan 

3 
 

Ketua RT/RW Pendataan 

4 
 

Masyarakat Penerima 
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Berdasarkan tabel 1.2 daftar 

informan yang akan menjadi subjek 

dalam penelitian ini adalah SKPD 

terkait yang akan dijadikan subjek 

yaitu Kepala BPMPKB Kabupaten 

Bintan sebagai pelaksana, Kepala 

Bagian TU Puskesmas Kijang, Guru 

atau pengelola data siswa penerima 

KBS di SMA Negeri 1 Bintan, 

kemudian Lurah/Sekretaris Lurah yang 

berfungsi pada bagian pendataan calon 

penerima KBS. Kelurahan yang dipilih 

adalah Kelurahan Kijang Kota atas 

pertimbangan karena merupakan 

Kelurahan dengan penerima KBS 

terbanyak yaitu sebanyak 988 KK 

diantara kelurahan lainnya yang berada 

di Kecamatan Bintan Timur. 

Kecamatan Bintan Timur sendiri 

adalah Kecamatan dengan penerima 

KBS terbanyak yaitu sebanyak 1821 

KK. Adapun data penerima KBS per 

Kecamatan Bintan Timur terbanyak 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.3 

Data Penerima KBS per Kecamatan di 

Kabupaten Bintan 

No Kecamatan 

Jumlah 

penerima 

berdasarkan KK 

1 Bintan Pesisir 387 KK 

2 Gunung Kijang 657 KK 

3 Tambelan 295 KK 

4 Toapaya 856 KK 

5 Bintan Timur 1821 KK 

6 Mantang 715 KK 

7 Teluk Bintan 1753 KK 

8 Bintan Utara 708 KK 

9 Sri Kuala Lobam 1105 KK 

10 Teluk Sebong 1258 KK 

Sumber: BPMPKB(Data Usulan KBS 

per Kecamatan Tahun 2015) 

 

      Kemudian untuk mengetahui 

kepala keluarga penerima KBS yang 

memanfaatan program KBS maka 

peneliti perlu mencari data melalui 

ketua RT/RW. Subjek tersebut 

memiliki fungsi melakukan pendataan 

terhadap warga yang berhak mendapat 

bantuan program. Informan 

selanjutnya ditujukan kepada subjek 

penelitian yaitu masyarakat penerima 

KBS yang mengetahui pasti program 

KBS dan pernah memanfaatkan 

fasilitas KBS. 

 

4. Jenis dan Sumber Data 

      Jenis data yang dipergunakan 

untuk mendukung penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder. 
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1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data 

yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian yang menggunakan alat 

ukur atau pengambilan data langsung 

pada subjek sebagai sumber informasi 

yang dicari yaitu studi lapangan.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber yang 

tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data misalnya 

melalui orang lain atau melalui 

dokumen. Biasanya menelah buku, 

surat kabar atau bentuk-bentuk tulisan 

lainnya yang ada relevansinya dengan 

masalah yang diteliti. 

 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan 

Data    

Teknik dan alat pengumpulan data 

yang dapat dilakukan oleh peneliti 

yaitu sebagai berikut : 

a. Observasi 

      Kegiatan Observasi yaitu 

mengadakan pengamatan secara 

langsung terhadap obyek yang akan 

diteliti dan alat yang dipergunakan 

adalah daftar ceklist.  

b.Wawancara (interview)  

      Wawancara yaitu mengajukan 

daftar pertanyaan tertulis tanya jawab 

langsung kepada informan. Alat yang 

digunakan berupa instrumen sebagai 

pedoman wawancara.  

c.Dokumentasi 

      Dokumentasi yaitu pengumpulan 

data pendukung yang berkaitan dengan 

objek penelitian seperti buku, literatur, 

maupun pengamatan yang dilakukan 

secara langsung terhadap obyek yang 

diteliti dalam pengumpulan data 

dengan menggunakan alat berupa 

kamera. 

 

6. Teknik Analisis Data 

     Penelitian ini mengacu pada 

pendapat Miles dan Huberman dalam 

Silalahi (2006:311) bahwa: 

“kegiatan analisis terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara 

bersamaan berarti reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu 

yang jalin menjalin merupakan 

proses siklus dan interaktif pada saat 

sebelum, selama, dan sesudah 

pengumpulan data dalam bentuk 

sejajar untuk membangun wawasan 

umum yang disebut “analisis”. 

       Langkah-langkah aktivitas dalam 

analisa data secara interaktif ini adalah 

sebagai berikut: 

1.Reduksi Data  

Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih-milih hal yang 

pokok, membuang hal-hal yang tidak 

penting sehingga memberikan 

gambaran yang lebih jelas kepada 

peneliti sehingga mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengaturan 

data sedemikian rupa untuk 

menentukan kesimpulan akhir. 
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2.Penyajian Data  

Dalam penelitian kualitatif, 

penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, grafik 

dan sebagainya. Sajian data juga 

harus mengacu pada rumusan 

masalah penelitian sehingga data 

yang kita peroleh dapat menjawab 

permasalahan-permasalahan yang 

sedang diteliti. 

3.Penarikan Kesimpulan  

Pada tahap ini seorang peneliti 

analisis data kualitatif mulai mencari 

arti benda-benda, mencatat 

keteraturan, penjelasan pola-pola, 

alur sebab-akibat yang secara singkat 

makna-makna yang muncul dari data 

harus diuji kebenarannya, 

kekukuhannya dan kecocokannya, 

yakni merupakan validitas.  

       Dari awal pengumpulan data, 

sebaiknya peneliti sudah harus 

mengetahui apa kesimpulan dari 

penelitiannya sehingga pada saat 

berada dilapangan peneliti hanya 

tinggal mengumpulkan bukti-bukti 

data yang valid dan konsisten. 

Dengan demikian maka kesimpulan 

yang dikemukakan dapat menjadi 

kesimpulan yang kredibel.  

 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Kebijakan Publik  

Brigman dan Davis dalam Suharto 

(2008:3) yang menyatakan bahwa: 

“kebijakan publik pada umumnya 

mengandung pengertian mengenai 

„whatever government choose to do or 

not to do‟. Artinya kebijakan publik 

adalah „apa saja yang dipilih oleh 

pemerintah untuk dilakukan atau tidak 

dilakukan”.  

Lebih lanjut Dye dalam Madani 

(2011:19) menjelaskan bahwa: 

 “kebijakan publik itu mencakup 

pilihan-pilihan fundamental dari 

pemerintah unyuk melakukan 

sesuatu atau untuk tidak 

melakukan sesuatu, dan bahwa 

keputusan tersebut dibuat oleh 

pegawai pemerintahan dan atau 

lembaga pemerintahan. Karena 

itu, kebijakan publik adalah suatu 

pilihan yang dibuat oleh 

pemerintah untuk dijalankan 

dengan berbagai tindakan 

tertentu”. 

Selanjutnya James E. Anderson 

dalam Madani (2011:16) mengatakan 

bahwa “public policies are those 

policies developed by governmental 

bodies dan officials”. Dimana 

pengertian kebijakan publik adalah 

sebagai kebijakan yang dikembangkan 

oleh badan-badan dan pejabat-pejabat 

pemerintah. Menurut Anderson 

implikasi dari kebijakan negara 

tersebut adalah :  

1. Kebijakan negara itu selalu punya 

tujuan tertentu atau merupakan 

tindakan yang berorientasi pada 

tujuan.  

2. Kebijakan itu berisi tindakan atau 

pola-pola tindakan pejabat-pejabat 

pemerintah. 
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3. Kebijakan itu adalah merupakan 

apa yang benar-benar dilakukan 

oleh pemerintah. 

4. Bahwa kebijakan negara itu 

bersifat positif dalam arti 

merupakan beberapa tindakan 

pemerintah mengenai masalah 

tertentu atau bersifat negatif dalam 

arti merupakan keputusan pejabat 

pemerintah dalam melakukan 

sesuatu. 

Definisi lain diberikan oleh Carl 

Friedrich dalam Agustino (2012:7) 

yang mengatakan bahwa: 

“kebijakan merupakan 

serangkaian tindakan yang 

diusulkan seseorang, kelompok, 

atau pemerintah dalam suatu 

llingkungan tertentu dimana 

terdapat hambatan-hambatan 

(kesulitan-kesulitan) dan 
kemungkinan (kesempatan-

kesempatan) dimana kebijakan itu 

diusulkan agar berguna dalam 

mengatasinya untuk mencapai 

tujuan yang dimaksud”. 

Namun demikian kebijakan publik 

tidaklah lahir begitu saja melainkan 

melalui tahapan-tahapan yang harus 

dilalui. Seperti pendapat Anderson 

(Widodo, 2011:16) tahapan proses 

tersebut dalam lima langkah yaitu:  

1. Agenda Setting  

2. Policy Formulation  

3. Policy Adoption  

4. Policy Implementation  

5. Policy Assessment/Evaluation  

Secara lebih luas Eyestone dalam 

Winarno (2002:15) mendefinisikan 

kebijakan publik sebagai hubungan 

suatu unit pemerintah dengan 

lingkungannya. Definisi ini kemudian 

diklasifikasikan sebagai democratic 

governance, dimana didalamnya 

terdapat interaksi negara dengan 

rakyatnya dalam rangka mengatasi 

persoalan-persoalan publik. 

Secara ringkas kebijakan publik 

dibuat untuk memecahkan masalah 

dan untuk mencapai tujuan serta 

sasaran tertentu yang 

diinginkan. Laswell dan Kaplan dalam 

Nugroho (2009:93) mendefinisikan 

kebijakan publik sebagai: “suatu 

program yang diproyeksikan dengan 

tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai 

tertentu, dan praktik-praktik tertentu (a 

projected program of goals, values, 

and practices)”. 

Dari beberapa definisi tentang 

kebijakan publik tersebut maka dapat 

kita simpulkan bahwa kebijakan 

adalah suatu fenomena kompleks yang 

terdiri dari sejumlah keputusan yang 

dibuat oleh sejumlah individu dan 

organisasi pemerintah. Selain itu pula 

dapat juga disimpulkan bahwa 

kebijakan publik adalah serangkaian 

tindakan yang ditetapkan dan 

dilaksanakan oleh pemerintah yang 

berorientasi pada tujuan tertentu demi 

kepentingann seluruh rakyat. 

2. Efektivitas 

Efektivitas memiliki definisi yang 

sangat beragam tergantung pada 
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konteks apa pengertian efektivitas itu 

digunakan. Pada umumnya efektivitas 

sering dihubungkan dengan tujuan 

yang ingin dicapai. Meskipun kata 

efektivitas sering disandingkan dengan 

kata efisiensi, namun keduanya 

memiliki arti yang berbeda. Lebih 

jelasnya, jika sasaran atau tujuan telah 

tercapai sesuai rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya dapat 

dikatakan efektif sedangkan efisien 

mengandung pengertian antara biaya 

dan hasil.  

Menurut Arens and Lorlbecke yang 

diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf 

dalam Satries (2011:32) 

mendefinisikan efektivitas sebagai 

berikut: “Efektivitas mengacu kepada 

pencapaian suatu tujuan, sedangkan 

efisiensi mengacu kepada sumber daya 

yang digunakan untuk mencapai tujuan 

itu”. 

 Selanjutnya Makmur (2011:6) 

mengatakan bahwa: 

 “Kegiatan dilakukan secara efektif 

apabila dalam proses pelaksanaannya 

senantiasa menampakkan ketepatan 

antara harapan yang kita inginkan 

dengan hasil yang dicapai. Maka 

dengan demikian efektivitas dapat 

kita katakan sebagai ketepatan 

harapan, implementasi dan hasil yang 

dicapai. Sedangkan kegiatan yang 

tidak efektif adalah kegiatan yang 

selalu mengalami kesenjangan antara 

harapan, implementasi dengan hasil 

yang dicapai”. 

      Menurut Sedarmayanti (2009:59) 

“Efektivitas merupakan suatu ukuran 

yang memberikan gambaran seberapa 

jauh target dapat tercapai”.     

      Dari beberapa pendapat ahli di atas 

dapat disimpulkan pengertian 

efektivitas merupakan ukuran untuk 

menunjukkan seberapa jauh program 

atau kegiatan mencapai hasil dan 

manfaat sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan  sebelumnya. Efektif 

atau tidaknya suatu program itu dapat 

kita ukur dan kita lihat dari pencapaian 

tujuannya. Selain itu sesuatu dapat 

dikatakan efektif apabila ada 

kesesuaian antara harapan atau 

rencana, implementasi dengan hasil 

yang telah dicapai. 

Jika dikaitkan dengan penelitian 

ini maka kebijakan program 

pemerintah daerah Kabupaten Bintan 

dapat dikatakan efektif apabila tujuan 

dalam memberikan pelayanan 

kesehatan dan pendidikan kepada 

masyarakat miskin telah tercapai 

dengan baik yakni dengan 

meningkatnya tingkat kesejahteraan 

masyarakat yang akan berdampak pada 

berkurangnya rumah tangga miskin di 

Kabupaten Bintan melalui 

pemanfaatan fasilitas KBS. 

3. Efektivitas Program 

 Efektivitas program dapat diukur 

dengan melihat sejauhmana 

pencapaian tujuan sesuai dengan 

sasaran yang ditetapkan. Sedangkan 

pendapat masyarakat penerima 

bantuan program dapat dijadikan 

sebagai ukuran untuk menentukan 
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efektivitas program. Penilaian terhadap 

tingkat kesesuaian program merupakan 

salah satu cara untuk mengukur 

efektivitas program. 

      Menurut Gibson dalam Kurniawan 

(2005:107) ukuran efektivitas program 

adalah sebagai berikut :  

1.Kejelasan tujuan yang hendak 

dicapai 

2.Kejelasan strategi pencapaian 

tujuan 

3.Proses analisis dan perumusan 

kebijaksanaan yang mantap 

4. Perencanaan yang matang 

5. Penyusunan program yang tepat 

6. Tersedianya sarana dan prasarana 

7.Sistem pengawasan dan 

pengendalian yang bersifat 

mendidik.” 

E. Hasil Penelitian 

1. Ketepatan Sasaran 

Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi peneliti menemukan bahwa 

untuk mengetahui tepat atau tidaknya 

seseorang atau kepala keluarga 

tersebut layak mendapat bantuan 

program, tidak bisa hanya dilihat dari 

kondisi keadaan fisik rumah maupun 

fasilitas kendaraan atau fasilitas lain 

yang dimilikinya. Tetapi kita juga 

harus melihat bagaimana kondisi 

didalam rumah tangga tersebut sesuai 

dengan kriteria yang telah ditetapkan 

oleh pembuat kebijakan (Bupati) 

bahwa ada beberapa kriteria keluarga 

yang berhak menerima KBS yaitu : 

1. Memiliki KTP Bintan 

2. Bertempat tinggal atau berdomisili 

di Bintan ± 3 Tahun. 

3. Kepala Keluarga dengan penyakit 

kronis/menahun 

4. Buruh 

5. Penghasilan dibawah 1 juta. 

     Penentuan keluarga miskin yang 

berhak memperoleh bantuan 

disesuaikan dengan data kemiskinan 

TNP2K dari BPS. Namun kelemahan 

daripada data BPS adalah pendataan 

kemiskinan hanya menerima data dari 

RT/RW saja. Meskipun hal itu 

dilakukan karena RT/RW yang paling 

mengetahui karakteristik warganya. 

Tetapi kita tidak bisa memastikan 

apakah data yang diberikan tersebut 

adalah data warga miskin yang 

sebenarnya atau tidak apabila tidak 

dilakukan peninjauan kembali.  

Selain itu peneliti menemukan 

bahwa pendataan oleh instansi terkait 

baik BPS maupun instansi 

penyelenggara program KBS lainnya 

belum menyentuh masyarakat bawah 

dengan ekonomi lemah yang 

seharusnya mendapat perhatian lebih. 

Perlu adanya peninjauan kembali 

terhadap data yang diterima sebelum 

KBS dicetak dan didistribusikan 

kepada nama-nama yang sudah 

tercantum. Hal ini diperlukan agar 

pemerintah tidak bekerja dua kali 

dalam mengeluarkan kartu untuk 

masyarakat yang layak menerimanya. 

Apabila tidak ditinjau dari awal 

akibatnya yang terjadi adalah pihak 

penyelenggara harus melakukan 

verifikasi ulang seperti yang terjadi 
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saat pendistribusian KBS tahun 2013 

ke tahun 2014. Dimana KBS yang 

sudah diberikan ke warga ditarik 

kembali karena telah terjadi kesalahan 

data. 

 

2.Sosialisasi Program 

Berdasarkan hasil wawancara 

peneliti menemukan bahwa ada 

beberapa kelemahan didalam 

pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan 

baik itu dari pihak penyelenggara ke 

instansi maupun ke masyarakat.  

Kelemahan sosialisasi dari pihak 

penyelenggara ke instansi yang bekerja 

sama adalah sosialisasi yang dilakukan 

belum menyeluruh karena masih ada 

sekolah yang tidak mendapatkan 

sosialisasi karena sekolah yang 

bersangkutan hanya dihubungi oleh 

dinas terkait saja untuk diminta 

menyiapkan data peserta didik yang 

mendapat KBS. 

Kemudian kelemahan sosialisasi 

dari instansi ke masyarakat adalah 

penyampaian informasi tentang KBS 

hanya melalui RT/RW. Kelemahan 

daripada penyampaian seperti ini 

adalah tidak semua RT/RW paham 

dengan apa yang telah disampaikan 

oleh pihak instansi seperti Kelurahan. 

Kemudian informasi yang mereka 

terima disampaikan lagi kepada 

warganya. Akan berbeda informasi 

yang diterima dari pihak 

penyelenggara atau pelaksana yang 

menyampaikan langsung ke 

masyarakat dengan penyampaian 

informasi yang sudah melalui alur 

yang panjang. 

 

3.Tujuan Program 

a. Berkurangnya beban pengeluaran 

RTM baik biaya sekolah maupun 

berobat setelah menerima dan 

menggunakan KBS. 

   Berdasarkan hasil wawancara 

peneliti menemukan bahwa dengan 

memanfaatkan fasilitas KBS 

masyarakat merasa terbantu dan 

beban pengeluaran mereka 

berkurang. 

b. Mendapatkan kemudahan 

pelayanan kesehatan dan 

pemenuhan kebutuhan sekolah. 

     Berdasarkan hasil wawancara 

dan observasi peneliti menemukan 

didalam pengimplementasiannya 

pihak instansi yang bekerja sama 

baik pihak sekolah maupun 

puskesmas telah melakukan tugas 

sesuai dengan standar prosedur 

pelayanan dan member kemudahan 

pelayanan yang memadai. Namun 

khusus pelayanan di Puskesmas 

terkesan berbelit karena 

keterbatasan pengetahuan 

masyarakat dalam memahami 

penjelasan dari pihak yang 

bersangkutan. 

4.Pemantauan Program 

      Berdasarkan hasil wawancara 

kepada instansi pelaksana program, 

peneliti menemukan bahwa pernah ada 
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pemantauan atau peninjauan yang 

dilakukan oleh instansi terkait 

kebijakan program KBS. Hanya saja 

pemantauan itu belum dilakukan 

secara merata atau maksimal 

dikarenakan hal-hal tertentu. 

      Sedangkan hasil wawancara 

kepada masyarakat ditemukan bahwa 

ada beberapa daerah atau sekolah-

sekolah terkait yang pernah dilakukan 

pemantauan langsung oleh pihak 

instansi yang berwenang atas program 

ini. Namun untuk pemantauan ke 

daerah atau kepada warga secara 

keseluruhan belum dilakukan secara 

menyeluruh. 

 

F. KESIMPULAN 

     Berdasarkan hasil penelitian terkait 

indikator efektivitas program maka 

didapat hasil sebagai berikut:  

1. Untuk efektivitas ketepatan sasaran 

dengan indikator ketepatan sasaran 

penerima KBS kepada RTM 

diketahui belum tepat sasaran. Hal 

ini dikarenakan tidak semua 

masyarakat miskin atau kurang 

mampu yang menerima KBS tetapi 

justru orang yang mampu juga 

mendapatkannya. Hal ini 

disebabkan pula oleh faktor 

pendataan yang hanya dilakukan 

melalui RT/RW. Meskipun yang 

paling mengetahui karakteristik 

warganya adalah RT/RW belum 

tentu data yang diberikan itu benar 

atau tidak apabila tidak ada 

peninjauan kembali oleh Badan 

yang berwenang mendata 

kemiskinan sebelum KBS 

didistribusikan.  

2. Untuk efektivitas sosialisasi 

program dengan indikator mengenai 

penyampaian informasi yang 

dilakukan oleh instansi terkait 

program KBS kepada penerima 

KBS maupun masyarakat umum 

belum dilaksanakan sebagaimana 

mestinya. Dapat dilihat dari masih 

banyaknya masyarakat yang tidak 

mengetahui secara jelas 

pemanfaatan KBS, hal ini 

dikarenakan sosialisai ke 

masyarakat  dan penyampaian 

informasinya hanya melalui 

RT/RW setempat dan akan berbeda 

informasi yang diterima langsung 

dari pihak penyelenggara dengan 

informasi yang telah melalui alur 

penyampaian yang panjang. 

Kelemahan lainnya adalah 

sosialisasi ke instansi belum 

dilakukan secara menyeluruh 

terbukti masih adanya sekolah yang 

tidak mengetahui bagaimana 

implementasi serta pengalokasian 

KBS yang sebenarnya. 

3. Untuk efektivitas tujuan program 

dengan indikator berkurangnya 

pengeluaran RTM baik biaya 

sekolah maupun berobat setelah 

memanfaatkan KBS dan mendapat 

kemudahan pelayanan kesehatan 

dan pemenuhan kebutuhan sekolah 
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sudah sesuai dengan tujuan 

program KBS yang telah 

direncanakan sebelumnya oleh 

Pemerintah. Karena pihak 

pelaksana sudah memberi 

pelayanan yang baik dan 

menjalankan program ini sesuai 

standar prosedur pelayanan yang 

ditetapkan oleh Peraturan Bupati 

No.84 Tahun 2014. Kemudian 

dengan memanfaatkan KBS 

masyarakat penerima KBS merasa 

terbantu beban pengeluarannya. 

4. Untuk efektivitas pemantauan 

program dengan indikator yaitu 

adanya kegiatan pemantauan atau 

survey yang dilakukan secara 

langsung oleh intansi terkait 

pelaksanaan progarm KBS kepada 

RTM penerima KBS belum 

dilaksanakan secara menyeluruh 

dimana pemantauan yang dilakukan 

baru pemantauan ke instansi-

instansi terkait sedangkan untuk 

memantau RTM secara satu persatu 

ke daerah penerima KBS belum 

dilakukan secara menyeluruh. 

 

Selain keempat indikator tersebut 

untuk efektivitas akseptabilitas 

implementor dengan indikator  

penerimaan yang diberikan oleh 

implementor terhadap kebijakan 

program KBS sudah terealisasi. 

Dimana seluruh instansi menerima dan 

bekerja sama menjalankan program 

KBS dengan pemerintah. Namun 

untuk pemahaman implementor 

terhadap program KBS, masih ada 

implementor yang tidak memahami 

bagaimana sebenarnya implementasi 

program ini karena kurangnya 

sosialisasi yang diberikan oleh dinas 

terkait. 

 

G. SARAN 

Adapun saran-saran yang dapat 

disimpulkan dari hasil penelitian ini 

adalah: 

1. Ketepatan sasaran merupakan hal 

yang paling penting untuk 

mencapai kata efektif didalam suatu 

pembuatan program kebijakan. BPS 

sebagai badan yang berwenang 

melakukan survey dan mendata 

penduduk miskin disuatu daerah 

harus turut berperan aktif dalam 

mendata masyarakat miskin dengan 

sebenar-benarnya. Tidak hanya 

BPS melainkan perangkat desa 

yang lain dalam hal ini RT/RW 

sebagai pintu gerbang terhubungnya 

masyarakat dengan negara harus 

benar-benar melaksanakan tugasnya 

dengan baik. Agar program yang 

sudah terencana dengan baik dapat 

berjalan sesuai tujuan yang telah 

direncanakan sebelumnya. 

Sehingga visi misi daerah dalam 

meningkatkan kesejahteraan rakyat 

tercapai. 

2. Sosialisasi perlu ditingkatkan 

karena penerimaan informasi yang 

baik dan lengkap sangat dibutuhkan 
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agar tidak terjadi kekeliruan atau 

kesalahan dalam menjalankan 

program terutama program KBS 

3. Setelah program dijalankan bukan 

berarti rangkaian program telah 

berakhir. Ada satu tugas lagi yang 

perlu dilakukan oleh penyelenggara 

program yaitu pemantauan. 

Pemantauan diperlukan untuk 

memastikan apakah program sudah 

berjalan dengan baik sesuai tujuan. 

Sehingga perlu adanya kerjasama 

antar instansi maupun dinas terkait 

secara terstruktur dan terencana 

dalam memantau pelaksanaan 

program KBS. Perlu dibuat tim 

pemantau khusus program 

kemiskinan agar pelaksanaannya 

lebih merata ke semua lapisan baik 

instansi maupun lapisan masyarakat 

pada umumnya. 

4. Rekomendasi bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin melakukan 

penelitian terhadap program KBS 

diharapkan untuk melakukan 

penelitian terkait evaluasi program 

KBS. Karena evaluasi dibutuhkan 

untuk melihat apakah program 

tersebut layak atau tidak untuk terus 

dijalankan. 
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