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A B S T R A K  

 Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada 

Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang 

telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Bentuk konkrit dari program 

PKH ini adalah PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan 

tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS 

diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Pelaksanaannya program ini di Kota Tanjungpinang baru dimulai sejak 2013 lalu. 

Penerima manfaat PKH ini lebih diutamakan untuk para ibu rumah tangga selaku 

pengurus rumah tangga. Penerima PKH ini memang sengaja diberikan kepada ibu 

rumah tangga yang kerjanya sehari-hari adalah mengurus segala keperluan di rumah 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan 

Dana PKH Di Kota Tanjungpinang Tahun 2015 dalam pemberian pelayanan 

kesehatan. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif 

Kualitatif. Informan dalam adalah pegawai di seksi pemberdayaan sosial dan seksi 

jaminan sosial kemudian akan melibatkan masyarakat yang sudah pernah penerima 

manfaat program keluarga harapan 2014 

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

Implementasi Program Bantuan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota 

Tanjungpinang Tahun 2015 Pada Pemberian Pelayanan Kesehatan sudah berjalan 

dengan baik namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti pengawasan 

jarang dilakukan sehingga menimbulkan permasalahan seperti pendataan yang tidak 

tepat. 

 

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Program Keluarga Harapan, Rumah Tangga 

Sangat Miskin 
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A B S T R A C T 

 

 Program Keluarga Harapan (PKH) is a program of giving cash to RTSM based 

on predetermined terms and conditions by performing its obligations. The concrete 

form of the PKH program is PKH is a social protection program that provides cash 

assistance to the RTSM and for RTS family members is required to implement the 

terms and conditions set forth. The implementation of this program in 

Tanjungpinang City has only started since 2013. PKH beneficiaries are preferred for 

housewives as housekeepers. PKH recipients are deliberately given to housewives 

who work everyday is taking care of all purposes at home 

 The purpose of this study is to know the implementation of PKH Fund Assistance 

Program in Tanjungpinang City in 2015 in the provision of health services. In this 

study the authors use the type of Descriptive Qualitative research. Informants in is 

an employee in the section of social empowerment and social security section will 

then involve communities who have been beneficiaries of the 2014 hope family 

program 

 Based on the results of the research, it can be concluded that the Implementation 

of Program Assistance Family Program Hope (PKH) In Tanjungpinang City 2015 

On Health Service Provision has been going well but there are some things that must 

be considered such as surveillance is rarely done so cause problems such as data 

collection is not appropriate . 

 

Keywords: Implementation, Policy, Family Hope Program, Very Poor Household 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada perkembangannya, di 

satu sisi pemerintahan Indonesia 

terus berkomitmen untuk 

menempatkan pembangunan 

manusia dalam mengentaskan 

kemiskinan sebagai fokus utama dari 

strategi membangun kesejahteraan 

rakyat. Komitmen ini telah 

dituangkan dalam agenda 

konstitusional sebagai wujud 

kepedulian pemerintah dalam proses 

pembangunan diantaranya dalam 

tingkat nasional seperti yang tertuang 

dalam Pancasila dan UUD Republik 

Indonesi 1945 amandemen sebagai 

landasan idiil dan konstitusional 

untuk penanggulangan kemiskinan, 

selain itu upaya pengarusutamaan 

penanggulan kemiskinan Indonesia 

telah dilakukan dan menempatkan 

penanggulangan kemiskinan sebagai 

prioritas utama kebijakan 

pembangunan nasional. 

Banyak program yang 

digulirkan masyarakat namun belum 

mampu mengurangi angka 

kemiskinan di Kota Tanjungpinang. 

Salah satu program yaitu Program 

dari Kementerian Sosial yaitu 

Program Keluarga Harapan. 

Penerima bantuan PKH adalah 

rumahtangga sangat miskin (RTSM).  

Program Keluarga Harapan (PKH) 

adalah program pemberian uang 

tunai kepada RTSM berdasarkan 

persyaratan dan ketentuan yang telah 

ditetapkan dengan melaksanakan 

kewajibannya. Program semacam ini 

secara internasional dikenal sebagai 

program conditional cash transfers 

(CCT) atau program Bantuan Tunai 

Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat 

berupa kehadiran di fasilitas 

pendidikan (misalnya bagi anak usia 

sekolah), ataupun kehadiran di 

fasilitas kesehatan (misalnya bagi 

anak balita, atau bagi ibu hamil). 

Secara teknis, kegitatan 

Program Keluarga Harapan (PKH) 

melibatkan kementerian dan lembaga 

yaitu : Kementerian Negara 

Perencaan Pembanguna Nasional / 

Bappenas, Kementerian Sosial, 

Kementerian Kesehatan, 

Kementerian pendidikan dan 

Kebudayaan, Kementerian Agama, 

Kementerian Komunikasi dan 

Informatika, Kementerian Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi, 

Kementerian Keungan, Kementerian 

Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, 

PNP2K dan Pemerintah Daerah.  

Sumber dana rogram 

Keluarga Harapan berasal dari 

APBN. Untuk memberikan absahan 

system perlindungan sosial di 

Indonesia, pemerintah telah 

menentapkan UU No 11 Tahun 2009 

tentang kesejahteraan sosial, cukup 

jelas terdapat dalam Bab 1 (pasal 1) 

perlindungan sosial adalah upaya 

yang di arahkan untuk mencegah dan 

mengatasi resiko dari guncangan dan 

kerentaan sosial seseorang, keluarga, 

kelompok, dan/ masyarakat agar 

kelangsungan kehidupannya dapat di 

penuhi sesuai kebutuhan dasar 

minimal (pedum PKH, 2015 : 24). 

Dasar hukum dari program 

ini adalah Peraturan Presiden No. 15 

tahun 2010 tentang percepatan 

penanggulanan kemiskinan 
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kemudian Keputusan Menteri 

Koordinator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan, No 

31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 

tentang Tim Pengendali Program 

Keluarga Harapan. Landasan hukum 

yang dipaparkan diatas merupakan 

acuan dalam melaksanakan Program 

Keluarga Harapan Agar kemudian 

dapat mensinergikan antara upaya 

penanggulangan kemiskinan baik di 

tingkat Pusat, Propinsi dan 

Kabupaten. Karena penanggulangan 

kemiskinan tidak akan berhasil 

apabila dilakukan tanpa koordinasi 

dengan segala tingkat pemerintahan 

baik itu pemerintahan Pusat, Provinsi 

dan Daerah. 

Empat belas Kriteria Miskin 

Menurut Standar BPS, Pengertian 

kemiskinan antara satu Negara 

dengan Negara lain juga berbeda. 

Pengertian kemiskinan di Indonesia 

dibuat oleh BPS. Lembaga tersebut 

mendefinisikan kemiskinan dengan 

membuat kriteria besarannya 

pengeluaran per orang per hari 

sebagai bahan acuan. Dalam konteks 

itu, pengangguran dan rendahnya 

penghasilan menjadi pertimbangan 

untuk penentuan kriteris tersebut. 

Kriteria statistik BPS tersebut 

adalah: 

1. Luas lantai bangunan tempat 

tinggal kurang dari 8m2 per 

orang 

2. Jenis lantai tempat tinggal 

terbuat dari tanah/bambu/kayu 

murahan 

3. Jenis dinding tempat tinggal 

dari bambu/ rumbia/ kayu 

berkualitas rendah/tembok 

tanpa diplester. 

4. Tidak memiliki fasilitas 

buang air besar/ bersama-sama 

dengan rumah tangga lain. 

5. Sumber penerangan rumah 

tangga tidak menggunakan 

listrik. 

6. Sumber air minum berasal 

dari sumur/ mata air tidak 

terlindung/ sungai/ air hujan. 

7. Bahan bakar untuk memasak 

sehari-hari adalah kayu bakar/ 

arang/ minyak tanah 

8. Hanya mengkonsumsi 

daging/ susu/ ayam dalam satu 

kali seminggu. 

9. Hanya membeli satu stel 

pakaian baru dalam setahun 

10. Hanya sanggup makan 

sebanyak satu/ dua kali dalam 

sehari 

11. Tidak sanggup membayar 

biaya pengobatan di 

puskesmas/ poliklinik 

12. Sumber penghasilan kepala 

rumah tangga adalah: petani 

dengan luas lahan 500m2, 

buruh tani, nelayan, buruh 

bangunan, buruh perkebunan 

dan atau pekerjaan lainnya 

dengan pendapatan dibawah 

Rp. 600.000,- per bulan 

13. Pendidikan tertinggi kepala 

rumah tangga: tidak sekolah/ 

tidak tamat SD/ tamat SD. 

14. Tidak memiliki tabungan/ 

barang yang mudah dijual 

dengan minimal Rp. 500.000,- 

seperti sepeda motor kredit/ 

non kredit, emas, ternak, kapal 

motor, atau barang modal 

lainnya. 

Jika minimal 9 variabel terpenuhi 

maka suatu rumah tangga miskin. 

Sedangkan Kriteria penerima 

bantuan PKH adalah rumah tangga 
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sangat miskin sesuai dengan kriteria 

BPS, yang memenuhi satu atau 

beberapa kriteria program yaitu 

memiliki ibu hamil/nifas,anak balita 

atau anak yang berusia 5-7 tahun 

yang belum masuk pendidikan SD, 

anak usia SD/MI, SLTP/MTS dan 

anak yang berusia 15-18 yang belum 

menyelesaikan pendidikan dasar. 

Selain kriteria tersebut maka mereka 

tidak mendapatkan bantuan dari 

program tersebut, memkipun dalam 

data BPS. PKH diberikan kepada 

Keluarga Sangat Miskin (KSM).  

Bentuk konkrit dari program 

PKH ini adalah PKH adalah program 

perlindungan sosial yang 

memberikan bantuan tunai kepada 

Rumah Tangga Sangat Miskin 

(RTSM) dan bagi anggota keluarga 

RTS diwajibkan melaksanakan 

persyaratan dan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Program ini, dalam 

jangka pendek bertujuan mengurangi 

beban RTSM dan dalam jangka 

panjang diharapkan dapat memutus 

mata rantai kemiskinan antar 

generasi, sehingga generasi 

berikutnya dapat keluar dari 

perangkap kemiskinan. Pelaksanaan 

PKH juga mendukung upaya 

pencapaian Tujuan Pembangunan 

Millenium. Lima Komponen Tujuan 

MDG‟s yang akan terbantu oleh 

PKH yaitu: Pengurangan penduduk 

miskin dan kelaparan; Pendidikan 

Dasar; Kesetaraan Gender; 

Pengurangan angka kematian bayi 

dan balita; Pengurangan kematian 

ibu melahirkan. Menerima bantuan 

uang tunai. 

Program ini menerima 

pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) 

di Puskemas, Posyandu, Polindes, 

dan lain-lain sesuai ketentuan yang 

berlaku. Menerima pelayanan 

pendidikan bagi anak usia wajib 

belajar Pendidikan Dasar 9 tahun 

sesuai ketentuan yang berlaku. PKH 

memberikan bantuan tunai kepada 

RTSM dengan mewajibkan RTSM 

tersebut mengikuti persyaratan yang 

ditetapkan program. Bantuan tunai 

hanya akan diberikan kepada RTSM 

yang telah terpilih sebagai peserta 

PKH dan mengikuti ketentuan yang 

diatur dalam program. Agar 

pemenuhan syarat ini efektif, maka 

bantuan harus diterima oleh ibu atau 

wanita dewasa yang mengurus anak 

pada rumah tangga yang 

bersangkutan.  

 Saat ini, jumlah data 

kemiskinan di Kota Tanjungpinang 

mengalami penurunan dari 9925 KK 

menjadi 8935 KK, dari 34.149 jiwa, 

di empat kecamatan dan 18 

kelurahan di Kota Tanjungpinang. 

Penurunan ini adalah langkah nyata 

pemerintah Kota Tanjungpinang 

melaksanakan program 

penanggulangan kemiskinan. 

Sebanyak 1.513 warga 

Tanjungpinang yang merupakan 

keluarga kurang mampu 

mendapatkan bantuan dana PKH dari 

Kementrian Sosial yang disalurkan 

melalui Dinas Sosial dan Tenaga 

Kerja (Dinsosnaker) Kota 

Tanjungpinang.  

 Pelaksanaannya program ini di 

Kota Tanjungpinang baru dimulai 

sejak 2013 lalu. Penerima manfaat 

PKH ini lebih diutamakan untuk para 

ibu rumah tangga selaku pengurus 

rumah tangga. Penerima PKH ini 

memang sengaja diberikan kepada 

ibu rumah tangga yang kerjanya 

sehari-hari adalah mengurus segala 
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keperluan di rumah. Namun 

permasalahan yang saat ini banyak 

dirasakan masyarakat penerima PKH 

tersebut yaitu hak peserta PKH yang 

belum sepenuhnya dapat diterima 

salah satunya adalah masih banyak 

masyarakat sangat miskin yang 

belum menerima pelayanan 

kesehatan (ibu dan bayi) di 

Puskemas, Posyandu, Polindes, dan 

lain-lain sesuai ketentuan yang 

berlaku.  

Pendanaan dari Program ini 

adalah dari APBN. Dana yang 

dilimpahkan untuk kota 

Tanjungpinang oleh Kementrian 

Sosial sekitar Rp1,2 miliar. Masing-

masing PKH mendapatkan bantuan 

menurut ketentuannya, itu maksimal 

Rp 850 ribu dan minimal Rp375 

ribu. Besarnya berbeda-beda, 

tergantung kondisi. Pelaksanaan di 

daerah di koordinasi melalui Dinas 

Sosial dan Ketenagakerjaan 

(Dinsosnaker) Tanjungpinang per 3 

bulan (Triwulan). 

Berdasarkan data yang 

didapatkan sebanyak 1.513 warga 

Tanjungpinang yang merupakan 

keluarga kurang mampu 

mendapatkan bantuan dana Program 

Keluarga Harapan (PKH) dari 

Kementrian Sosial yang disalurkan 

melalui Dinas Sosial dan Tenaga 

Kerja (Dinsosnaker) Kota 

Tanjungpinang. 

 

Permasalahan masyarakat 

tidak mampu saat ini adalah 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

yang layak, masyarakat tidak mampu 

jarang mendapatkan pelayanan yang 

layak karena kekurangan biaya. 

Salah satu sasaran yang ingin dicapai 

dalam sistem kesehatan nasional 

adalah menjamin tersedianya 

pelayanan kesehatan bermutu, 

merata, dan terjangkau oleh 

masyarakat secara ekonomis, serta 

tersedianya pelayanan kesehatan 

tidak semata-mata berada di tangan 

pemerintah melainkan 

mengikutsertakan sebesar-besarnya 

peran aktif segenap anggota 

masyarakat. Lewat PKH ini 

diharapkan semua masyarakat dapat 

menikmati layanan kesehatan yang 

adil. 

Permasalahan saat ini adalah 

ditemukan keluarga yang tidak 

membawa balitanya untuk 

diimunisasi, ada anak-anak yang 

tidak bersekolah, atau hal lain yang 

seharusnya tidak diabaikan di sebuah 

keluarga. ini disebabkan dari 

pendataan masyarakat miskin yang 

tidak sesuai sehingga program ini 

tidak tepat sasaran. Kemudian 

kurangnya sosialisasi pemerintah 

sehingga banyak masyarakat yang 

tidak mengetahui adanya program 

tersebut. Maka dari itu dalam 

penelitian ini diambil sebuah judul 

penelitian yaitu Implementasi 

Program Bantuan Dana Program 

Keluarga Harapan (PKH) Di Kota 

Tanjungpinang Tahun 2015 (Studi 

Pada Pemberian Pelayanan 

Kesehatan) 

B.  Perumusan Masalah  

 Kebijakan dan Program 

pengentasan kemiskinan di Kota 

Tanjungpinang oleh Dinas Sosial dan 

Tenaga Kerja  belum menunjukan 

penurunan angka kemiskinan yang 

signifikan dan terus saja mengalami 
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perubahan dalam pengentasan 

kemiskinan. Target dan tujuan 

pengimplementasian program 

pengentasan kemiskinan di Kota 

Tanjungpinang masih  dianggap kura 

ng berjalan 

    dengan baik dalam rangka tujuan 

dan target untuk penanganan 

kemiskinan. Di samping itu, 

kebijakan pemerintah yang bertujuan 

untuk peningkatan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat tersebut, 

banyak menemui kendala terutama 

pada tataran implementasinya. Maka 

dalam hal ini penulis mencoba 

menarik perumusan masalah yaitu: 

Bagaimana Implementasi Program 

Bantuan Dana Program Keluarga 

Harapan (PKH) Di Kota 

Tanjungpinang Tahun 2015 dalam 

pemberian pelayanan kesehatan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini 

adalah : Untuk mengetahui 

Implementasi Program 

Bantuan Dana PKH Di Kota 

Tanjungpinang Tahun 2015 

dalam pemberian pelayanan 

kesehatan. 

D. Konsep Operasional 

 Konsep Operasional merupakan 

unsur penelitian yang 

memberitahukan bagaimana caranya 

mengukur suatu variabel, dengan 

kata lain konsep operasional adalah 

semacam petunjuk pelaksanaan 

bagaimana caranya mengukur suatu 

variabel.  Adapun fungsi dari konsep 

operasional adalah sebagai alat untuk 

mengidentifikasi fenomena atau 

gejala-gejala yang diamati dengan 

jelas, logika, atau penalaran yang 

digunakan oleh peneliti untuk 

menerangkan fenomena yang diteliti 

atau dikaji.  hasil (akibat) yang 

diharapkan, atau mencapai tujuan 

dari diadakannya kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan.  

 Dalam penelitian ini teori yang 

digunakan adalah menurut maka 

penulis mengacu pada pendapat 

Edwards III, Implementasi kebijakan 

pada prinsipnya adalah cara agar 

sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuannya melalui Komunikasi yang 

baik, sumber daya yang baik dengan 

memperhatikan sikap pelaksana 

dalam menjalankan kebijakan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. 

Dalam hal ini dapat dilihat dari 

dimensi sebagi berikut : 

1. Komunikasi 

Implementasi kebijakan yang 

efektif terjadi apabila para 

pelaksanaan keputusan tahu yang 

akan dikerjakan. Pengetahuan 

atas apa yang akan dijalankan itu 

akan dapat terlaksana bila 

komunikasi berjalan dengan baik. 

Hal ini dapat dilihat dari 

indikator sebagai berikut :  

Adanya sosialisasi terhadap 

Implementasi program 

penanganan kemiskinan  

2.   Sumber daya  

Ketersediaan sumber daya yang 

dimaksud adalah tersedianya 

sumber-sumber   daya, dan 

sarana yang diperlukan atau 

dibutuhkan dapat di ukur dari 

indikator sebagai berikut : 

a. Sumber daya manusia 

seperti pegawai Dinas 
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Sosial Kota 

Tanjungpinang 

b. Sumber daya modal yaitu 

adanya dukungan dari 

pemerintah  

3.   Sikap Pelaksana 

 Sikap pelaksana merupakan 

terlaksananya kebijakan yang 

efektif harus didukung oleh 

kemampuan dan kompetensi 

didalam pelaksanaan kebijakan 

yang dibuat oleh pemerintah. 

adanya kerjasama yang baik 

antar sesama pegawai kelurahan, 

RT, RW dan masyarakat agar 

kebijakan ini tepat sasaran 

4.  Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi adalah 

karakteristik, norma-norma, dan 

pola-pola hubungan yang terjadi 

berulang-ulang dalam badan-

badan eksekutif yang mempunyai 

hubungan baik potensial maupun 

nyata dengan apa yang mereka 

miliki dalam menjalankan 

kebijakan. pengawasan dari 

pemerintah daerah 

E. Metode Penelitian 

 Penelitian ini 

merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif, sebagian 

pendapat mengatakan bahwa 

menuru Sugiyono (2005:11) 

penelitian deskriptif adalah 

“Penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui variabel 

mandiri, baik satu variabel 

atau lebih tanpa membuat 

perbandingan atau 

menghubungkan antara satu 

variabel dengan variabel yang 

lain”. Dalam hal ini 

diuraikanlah hal-hal yang 

memerlukan suatu penjelasan 

ataupun gambaran yang 

mencari informasi yang 

bersifat deskriptif, 

selanjutnya Sugiyono 

(2005:14) menjelaskan “Data 

kualitatif adalah data yang 

berbentuk kata, kalimat, 

skema dan gambar”.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Proses analisa data dimulai 
dengan menelaah seluruh data yang 
tersedia dari berbagai sumber yaitu 
sumber dari hasil observasi dan 
wawancara. Analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif. 
Analisis data yang digunakan untuk 
menganalisa data-data yang didapat 
dari penelitian ini adalah analisis 
deskriptif kualitatif, yaitu upaya yang 
dilakukan dengan jalan bekerja dengan 
data, mengorganisasikan data, 
memilah-milahnya menjadi satuan yang 
dapat dikelola, mensintesiskannya, 
mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa 
yang dipelajari dan memutuskan apa 
yang dapat diceritakan kepada orang 
lain, (Moleong, 2011:248). 

BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Kebijakan 

Kebijakan pada dasarnya 

merupakan ketentuan-ketentuan yang 

harus dijadikan pedoman, pegangan 

atau petunjuk bagi setiap usaha dan 
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kegiatan dari aparatur 

pemerintah/pegawai. Kebijakan 

dengan demikian mencakup 

keseluruhan petunjuk organisasi.  

Kebijakan publik adalah sebagai 

kebijakan yang dibuat oleh badan-

badan pemerintah dan para aktor 

politik yang bertujuan untuk 

menyelesaikan masalah publik. 

Menurut Dye (Subarsono:2008:2) 

kebijakan publik adalah apapun 

pilihan pemerintah untuk melakukan 

atau tidak melakukan. 

Dari pendapat diatas dijelaskan 

bahwa kebijakan publik mencakup 

sesuatu yang tidak dilakukakn oleh 

pemerintah disamping yang 

dilakukan oleh pemerintah ketika 

pemerintah menghadapi suatu 

masalah publik. Suatu kebijakan 

yang telah diterima dan disahkan 

tidaklah akan ada artinya apabila 

tidak dilaksanakan. Menurut Merilee 

S. Grindle (Nugroho 2003:174) isi 

dari kebijakan mencakup : 

1. kepentingan yang 

terpengaruhi oleh 

kebijakan, 

2. jenis manfaat yang 

akan dihasilkan 

3. derajat perubahan 

yang diinginkan , 

4. kedudukan pembuat 

kebijakan, 

5. (siapa) pelaksana 

program, 

6. Semberdaya yang 

dikerahkan, 

 

 

 

Sementara itu konteks 

implementasinya adalah : 

1. kekuasaan, kepentingan dan 

strategi actor yang terlibat 

2. karakteristik lembaga dan 

penguasa 

3. kepatuhan dan daya tanggap 

Kebijakan itu merupakan 

rumusan suatu tindakan yang 

dikembangkan dan diputuskan oleh 

instansi atau pejabat pemerintah 

guna mengatasi atau 

mempertahankan suatu kondisi. 

Kebijakan dibuat oleh pemerintah 

untuk mengatur kehidupan 

masyarakat. Salah satu program 

pemerintah Kota Tanjungpinang 

dalam mengurangi angka kemiskinan 

adalah merehab rumah tidak layak 

huni bagi masyarakat sebagaimana 

tercantum pada Program PKH. 

Peraturan ini mengatur tentang 

ketentuan umum, maksud dan tujuan 

program ini dilaksanakan di Kota 

Tanjungpinang, Prinsip, Kriteria, 

organisasi pelaksana, wewenang, 

standar pelaksanaan, lokasi sasaran, 

mekanisme, hingga pendanaan dan 

pengawasan yang dilakukan dalam 

pelaksanaan program keluarga 

harapan,  

 Kebijakan publik adalah 

sebagai kebijakan yang dibuat oleh 

badan-badan pemerintah dan para 

aktor politik yang bertujuan untuk 

menyelesaikan masalah publik. 

Menurut Dye (Subarsono:2008:2) 

kebijakan publik adalah apapun 

pilihan pemerintah untuk melakukan 

atau tidak melakukan. Dari pendapat 

diatas dijelaskan bahwa kebijakan 

publik mencakup sesuatu yang tidak 

dilakukakn oleh pemerintah 
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disamping yang dilakukan oleh 

pemerintah ketika pemerintah 

menghadapi suatu masalah publik. 

Suatu kebijakan yang telah diterima 

dan disahkan tidaklah akan ada 

artinya apabila tidak dilaksanakan.  

Kebijakan itu merupakan 

serangkaian tindakan atau kegiatan 

yang diusulkan oleh seseorang atau 

pemerintah, untuk mengatasi suatu 

persoalan atau permasalahan yang 

terdapat dalam masyarakat, sehingga 

dengan kebijakan ini diharapkan 

akan dapat mengatasi permasalahan 

yang terdapat dalam masyarakat, 

sehingga dengan kebijakan ini 

diharapkan akan dapat mengatasi 

permasalahan tersebut. Menurut Edi 

Suharto (2006 : 3) Dalam konteks 

pencapaian kesejahteraan sosial, 

kebijakan publik tersebut disebut 

juga sebagai kebijakan sosial (social 

policy) karena makna „sosial‟ 

menunjuk pada bidang atau sektor 

yang menjadi garapnnya, yaitu 

bidang kesejahteraan. 

Menurut Edi Suharto (2006:31) 

kebijakan sosial adalah „‟ketetapan 

yang didesain secara kolektif untuk 

mencegah terjadinya masalah sosial 

(fungsi preventif), mengatasi 

masalah sosial (fungsi kuratif), dan 

mempromosikan kesejahteraan 

(fungsi pengembangan) sebagai 

wujud kewajiban negara (state 

obligation) dalam memenuhi hak-hak 

sosial warganya. Definisi lain dengan 

acuan fokus pada aktor pemerintah 

selaku pemegang otoritas kebijakan 

diberikan oleh Pusat Data Informasi 

Kesejahteraan Sosial (2009) 

“Kebijakan Sosial merupakan 

ketetapan pemerintah yang dibuat 

untuk merespon isu-isu yang bersifat 

publik, mengatasi masalah sosial 

atau memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

Kebijakan sosial adalah 

seperangkat tindakan (course of 

action), kerangka kerja (framework), 

petujuk (guideline), rencana (plan), 

peta (map) atau strategi, yang 

dirancang untuk menterjemahkan 

visi politis pemerintah atau lembaga 

pemerintah kedalam program dan 

tindakan untuk mencapai tujuan 

tertentu di bidang kesejahteraan 

sosail (social welfare). Menurut 

Howard Jones (Edi Suharto, 2008 : 

82) tujuan utama kesejahteraan 

sosial, yang pertama dan utama , 

adalah penanggulangan kemiskinan 

dalam berbagai manifestasinya.  

 Makna “kemiskinan dalam 

berbagai manifestasinya” 

menekankan bahwa masalah 

kemiskinan di sini tidak hanya 

menunjuk pada “kemiskinan fisik”, 

seperti rendahnya pendapatan 

(income poverty) atau rumah tidak 

layak huni, melainkan pula 

mencakup berbagai bentuk masalah 

sosial lain yang terkait dengannya, 

seperti anak jalanan, pekerja anak, 

pedagangan manusia,pelacuran , 

pengemisan, pekerja migran, 

termasuk di  dalamnya menyangkut 

masalah kebodohan, 

keterbelakangan, serta kapasitas 

lembaga-lembaga pelayanan sisoal 

pemerintah dan swasta (LSM, Orsos, 

institusi lokal) yang terlibat dalam 

penaggulangan kemiskinan. 

Menurur Marshall (Edi 

Suharto,2008 : 10) mengartikan 

kebijakan sosial yaitu : M“Kebijakan 

sosial adalah kebijakan pemerintah 

yang berkaitan dengan tindakan yang 

memiliki dampak langsung terhadap 
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kesejahteraan warga  negara melalui 

penyedian pelayanan sosial atau 

bantuan keuangan”. Sedangkan 

menurut Spicker ( Edi Suharto,2008 : 

10) kebijakan sosial adalah 

:“Kebijakan yang berkaitan dengan 

kesejahteraan (welfare), baik dalam 

arti luas, yang menyangkut kualitas 

hidup manusia, maupun dalam arti 

sempit,  yang menujuk dalam 

beberapa jenis pemberian pelayanan 

kolektif tertentu guna melindungi 

kesejahteraan rakyat”. 

 Huttman, Gilbert dan Specht 

(Edi Suharto,2008 :11) melihat 

kebijakan dalam tiga sudut pandang 

yakni kebujakan sosial sebagai 

proses (process), sebagai produk 

(product), dan sebagai kinerja atau 

capaian (performance). Sebagai 

suatu proses kebijakan sosial 

menujuk pada tahapan perumusan 

kebujakan dalam kaitannya dengan 

variabel-variabel sosio-politik dan 

teknik-metodologis. Sebagai suatu 

produk, kebijakan sosial adalah hasil 

dari proses perumusan kebijakan  

atau perencanaan sosial. Dalam 

pengertian ini kebijakan sosial 

mencakupm segala bentuk peraturan, 

perundang-undangan atau proposal 

program yang berfungsi sebagai 

pedoman dalam melaksanakan 

berbagai kegiatan atau proyek. 

 Kemudian sebagai suatau 

kinerja (performance), kebijakan 

sosial merupakan deskripsi atau 

evaluasi terhadap hasil-hasil 

pengimplementasian produk 

kebijakan sosial  atau pencapaian 

tujuan suatu rencana pembangunan. 

Kebijakan sosial dalam pengertian 

ini menyangkut kegiatan analisis 

untuk melihat dampak atau pengaruh 

yang terjadi pada masyarakat, baik 

yang bersifat positif maupun negatif, 

sebagai akibat dari diterapkannya 

suatu peraturan, perundang-

undangan,atau suatu program. 

Menurut Dwiyanto (2009: 

140): “Proses politik kebijakan 

adalah proses melegitimasi kebijakan 

publik dengan menyandarkan pada 

proses pembahasan kebijakan di 

lembaga politik yang diakui sebagai 

representative publik. Jika lembaga 

politik yang representative dari 

kebijakan benar-benar menampung 

aspirasi publik, maka kebijakan yang 

direkomendasikan tidak mengalami 

hambatan untuk dilegitimasikan 

menjadi sebuah kebijakan “ 

Edwards III dan Sharkansky 

dalam Hariyoso (2002: 62) 

mengartikan bahwa kebijakan publik 

adalah pernyataan pilihan tindakan 

pemerintah yang berupa tujuan dan 

program pemerintah. Sedangkan 

Thomas R. Dye (dalam Sumaryadi, 

2005 :19). berpendapat bahwa 

kebijaksanaan negara ialah pilihan 

tindakan apapun yang dilakukan atau 

tidak yang dilakukan oleh 

pemerintah.  

Menurut Woll (dalam 

Tangkilisan: 2003:2) menyebutkan 

bahwa kebijakan publik ialah 

sejumlah aktivitas pemerintah untuk 

memecahkan masalah di masyarakat, 

baik secara langsung maupun 

melalui berbagai lembaga yang 

mempengaruhi kehidupan 

masyarakat. Thomas R Dye 

sebagaimana dikutip Islamy (2009: 

19) mendefinisikan kebijakan publik 

sebagai  apapaun yang dipilih 

pemerintah untuk dilakukan atau 

untuk tidak dilakukan. 

B. Implementasi Kebijakan 
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 Tugas pokok pemerintah 

adalah menciptakan kebijakan 

melalui berbagai kebijakan  publik. 

Kebijakan akan tercapai jika 

kebijakan yang dibuat dapat 

terimplementasikan atau dapat 

dilaksanakan secara baik. 

Keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan ditentukan oleh banyak 

variable atau faktor, baik 

menyangkut isi kebijakan yang 

diimplementasikan, pelaksanaan 

kebijakan, maupun lingkungan di 

mana kebijakan tersebut 

diimplementasikan (kelompok 

sasaran). 

 Abidin (2002:186) 

menyatakan bahwa: “Implementasi 

atau pelaksanaan kebijakan terkait 

dengan identifikasi permasalahan 

dan tujuan serta formulasi kebijakan 

sebagai langkah awal dan monitoring 

serta evaluasi sebagai langkah 

akhir”. Dari penjelasan tersebut 

dapat diketahui bahwa dalam 

langkah awal pelaksanaan kebijakan 

adalah pengidentifikasian masalah 

serta formulasi terhadap  kebijakan 

yang akan dirumuskan sehingga 

kebijakan itu dapat dijalankan sesuai 

sasarannya. Tidak hanya itu 

pengawasan dan evaluasi adalah 

langkah akhir yang dapat 

menentukan berhasil atau tidaknya 

sebuah kebijakan untuk dijalankan. 

Menurut Winarno (2007:144) 

Implementasi dipandang secara luas 

mempunyai makna pelaksanaan 

undang-undang dimana berbagai 

aktor, organisasi, prosedur dan 

teknik bekerja bersama-sama 

menjalankan kebijakan dalam upaya 

untuk meraih tujuan-tujuan 

kebijakan. Implementasi pada sisi 

yang lain merupakan fenomena yang 

kompleks yang mungkin dapat 

dipahami sebagai suatu proses, suatu 

keluaran (output) maupun sebagai 

suatu dampak (outcome). 

Berdasarkan beberapa 

pendapat tersebut diatas, dapat 

disimpulkan implementasi kebijakan 

publik adalah suatu tindakan pejabat 

pemerintah atau lembaga pemerintah 

dalam menyediakan sarana untuk 

melaksanakan progam yang telah 

ditetapkan sehingga program tersebut 

dampak menimbulkan dampak 

terhadap tercapainya tujuan. 

 Implementasi kebijakan 

merupakan tahap kedua setelah 

pembuatan atau pengembangan 

kebijakan. Nugroho (2003:158) 

mengemukakan bahwa: 

“implementasi kebijakan pada 

prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. 

Dari kedua pendapat ahli ini yang 

perlu ditekankan adalah bahwa tahap 

implementasi kebijakan tidak akan 

dimulai sebelum tujuan-tujuan dan 

sasaran-sasaran ditetapkan atau 

diidentifikasikan oleh keputusan-

keputusan kebijaksanaan.”  

Nugroho (2003:158) 

mengemukakan bahwa implementasi 

kebijakan pada prinsipnya adalah 

cara agar sebuah kebijakan dapat 

mencapai tujuannya. Dari kedua 

pendapat ahli ini yang perlu 

ditekankan adalah bahwa tahap 

implementasi kebijakan tidak akan 

dimulai sebelum tujuan-tujuan dan 

sasaran-sasaran ditetapkan atau 

diidentifikasikan oleh keputusan-

keputusan kebijaksanaan. 
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Secara sederhana implementasi 

bisa diartikan pelaksanaan atau 

penerapan. Browne dan Wildavsky 

(dalam Nurdin dan Usman, 2004: 7) 

mengemukakan bahwa 

“implementasi adalah perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan” 

Implementasi melibatkan usaha dari 

policy makers untuk memengaruhi 

apa yang oleh Lipsky disebut “street 

level bureaucrats” untuk 

memberikan pelayanan atau 

mengatur prilaku kelompok sasaran 

(target group). 

Di sini kebijakan yang 

menyangkut banyak kepentingan 

yang berbeda akan lebih sulit 

diimplementasikan dibanding yang 

menyangkut sedikit kepentingan. 

Oleh karenanya tinggi-rendahnya 

intensitas keterlibatan berbagai pihak 

(politisi, pengusaha, masyarakat, 

kelompok sasaran dan sebagainya) 

dalam implementasi kebijakan akan 

berpengaruh terhadap efektivitas 

implementasi kebijakan. 

Menurut pendapat diatas jelas 

dipaparkan bahwa dalam sebuah 

pelaksanaan kebijakan juga terdapat 

proses dan tahapan agar kebijakan 

tersebut dapat mencapai tujuannya. 

Setelah kebijakan dikeluarkan, 

kemudian melihat dari sasaran 

kelompok kebijakan, apakah 

kebijakan memiliki suatu dampak 

dan apabila ditemukan kekeliruan 

atau kegagalan akan di lakukan revisi 

terhadap kebijakan tersebut. Lima 

langkah tersebut merupakan tahapan 

yang diharapkan jika semua tahapan 

dapat dilalui maka pelaksanaan 

kebijakan akan lebih mudah 

mencapai tujuannya.  

 

Selanjutnya Mazmanian dan 

Sabatier (Wahab, 2002:68-69) 

merumuskan “Proses implementasi 

kebijaksanaan negara dengan lebih 

rinci:  “Implementasi adalah 

pelaksanaan keputusan kebijakan 

dasar, biasanya dalam bentuk 

undang-undang namun dapat pula 

berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan keputusan eksekutif yang 

penting atas keputusan badan 

peradilan.  Lazimnya keputusan 

tersebut mengidentifikasi masalah 

yang ingin diatasi, menyebut secara 

tegas tujuan/sasaran yang ingin 

dicapai dan berbagai cara untuk 

menstruktur/mengatasi proses 

implementasinya”. 

 Implementasi kebijakan 

merupakan aspek yang penting 

dalam keseluruhan proses kebijakan 

dan merupakan suatu upaya untuk 

mencapai tujuan tertentu dengan 

sarana tertentu dan dalam urutan 

waktu tertentu. Pada dasarnya 

implementasi kebijakan adalah upaya 

untuk mencapai tujuan yang sudah 

ditentukan dengan mempergunakan 

sarana dan menurut waktu tertentu, 

agar dapat mencapai output/outcome 

dan agar policy demands dapat 

terpenuhi maka kebijakan harus 

dilaksanakan, pelaksanaan kebijakan 

dapat pula dirumuskan sebagai 

pengguna sarana yang ditentukan 

terlebih dahulu. 

 Implementasi akan menentukan 

berhasil atau tidaknya kebijakan 

dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan. Implementasi dapat 

dimulai dari kondisi abstrak dan 

sebuah pertanyaan tentang apakah 
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syarat agar implementasi kebijakan 

dapat berhasil. 

 Edwards III berpendapat dalam 

model implementasi kebijakannya 

bahwa keberhasilan implementasi 

kebijakan dipengaruhi oleh faktor, 

oleh karena itu ada beberapa faktor-

faktor yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan, seperti yang 

dijelaskan oleh Edwards III 

(Subarsono 2008 : 90 ) yaitu : 

1. Komunikasi 

Keberhasilan Implementasi 

Kebijakan mensyaratkan agar 

implementor mengetahui apa 

yang harus dilakukan. Apa 

yang menjadi tujuan dan 

sasaarn kebijakan harus 

ditransmisikan kepada 

kelompok sasaran (target 

group) sehingga akan 

mengurangi distorsi 

implementasi. 

2. Sumber Daya 

Sumber daya dapat berwujud 

sumber daya manusia, yakni 

kompetensi implementor dan 

sumber daya financial, 

sumber daya adalah factor 

penting untuk 

mengimplementasi kebijakan 

agar efektif. 

3. Disposisi 

Disposisi adalah watak dan 

karakteristik yang dimiliki 

oleh implementor, seperti 

komitmen, kejujuran, sifat 

demokratis 

4. Struktur Birokrasi 

Birokrasi merupakan salah 

satu badan yang paling sering 

bahkan secara keseluruhan 

menjadi pelaksana kebijakan. 

Kerja sama yang baik dalam 

birokrasi dan struktur yang 

kondusif akan membuat 

pelaksanaan kebijakan 

efektif.  

Beberapa model 

implementasi kebijakan di atas 

menunjukkan bahwa tidak ada 

variabel tunggal dalam suatu 

kegiatan implementasi kebijakan. 

Keberhasilan implementasi 

kebijakan sangat ditentukan oleh 

banyak faktor, baik menyangkut 

kebijakan yang diimplementasikan, 

pelaksana kebijakan, maupun 

lingkungan di mana kebijakan 

tersebut diimplementasikan 

(kelompok sasaran). Namun 

demikian, melihat berbagai model di 

atas nampaknya faktor lingkungan 

(kondisi sosial, ekonomi dan politik) 

di mana kebijakan itu 

diimplementasikan, komunikasi 

antarorganisasi dan birokrasi 

pelaksana menjadi faktor dominan 

bagi penentu keberhasilan 

implementasi kebijakan. 

Van Meter dan Van Horn 

(dalam Winarno 2007:146) 

mengatakan bahwa : “implementasi 

kebijakan sebagai tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh individu-

individu (atau kelompok-kelompok) 

pemerintah maupun swasta yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan dalam 

keputusan-keputusan kebijakan 

sebelumnya. Tindakan-tindakan ini 
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mencakup usaha-usaha untuk 

mengubah keputusan-keputusan 

menjadi tindakan-tindakan 

operasional dalam kurun waktu 

tertentu maupun dalam rangka 

melanjutkan usaha-usaha untuk 

mencapai perubahan-perubahan 

besar dan kecil yang ditetapkan oleh 

keputusan-keputusan kebijakan”. 

 Dari pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa agar kebijakan 

itu berhasil dalam pencapaian 

tujuannya, maka serangkaian usaha 

perlu dilakukan diantaranya perlu 

dikomunikasikan secara terbuka, 

jelas, dan transparan kepada sasaran. 

Perlunya sumber daya yang 

berkualitas untuk pelaksanaannya 

dan perlunya dirampungkan struktur 

pelaksana kebijakan. Ripley dan 

Franklin (dalam Winarno 2007:145) 

berpendapat bahwa “implementasi 

adalah apa yang terjadi setelah 

undang-undang ditetapkan yang 

memberkan otoritas program, 

kebijakan, keuntungan atau jenis 

keluaran nyata”. Iistilah 

implementasi menunjukkan pada 

sejumlah kegiatan yang mengikuti 

pernyataan maksud tentang tujuan-

tujuan program dan hasil-hasil yang 

diinginkan oleh pejabat pemerintah. 

Lebih jauh lagi Ripley dan Frangklin 

(dalam Winarno 2007: 145-146) 

mengatakan bahwa Implementasi 

mencakup banyak kegiatan : 

1. Badan-badan pelaksana 

yang ditugasi oleh 

undang-undang dengan 

tanggungjawab 

menjalankan program 

harus mendapatkan 

sumber-sumber yang 

dibutuhkan agar 

implementasi berjalan 

lancar. 

2. Badan-badan pelaksana 

mengembangkan bahasa 

anggaran dasar menjadi 

arahan-arahan konkret, 

regulasi, serta rencana-

reancana. 

3. Badan-badan pelaksana 

harus mengorganisasikan 

kegiatan-kegiatan mereka 

dengan menciptakan unit-

unit birokrasi dan 

rutinitas untuk mengatasi 

beban kerja. 

4. Badan-badan pelaksana 

memberikan keuntungan 

kepada kelompok-

kelompok target 

 Adapun penjelasan dari cakupan 

kegiatan implementasi sebuah 

kebijakan sebagaimana yang 

dikatakan oleh Ripley dan Franklin 

(dalam Winarno 2007: 145-146) 

diatas bahwa dalam menjalankan 

sebuah kebijakan harus memiliki 

sumber-sumber dalam menjalankan 

sebuah kebijakan adapun sumber 

yang dimaksud meliputi personil 

atau implementor, peralatan serta 

sarana penunjang keberhasilan suatu 

kebijakan. Implementor juga 

memberikan pelayanan tentang 

kegiatan atau apapun lainnya yang 

bisa dipandang sebagai wujud dari 

keluaran nyata sebuah kebijakan. 

BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI 

PENELITIAN 

 Secara geografis wilayah kota 

Tanjungpinang terletak di Pulau 

Bintan dengan posisi berada 0° 51° 
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sampai dengan 0° 59°  Lintang Utara 

dan 104° 23° sampai 104° 34°. Kota 

Tanjungpinang terletak di Pulau 

Bintan, yang sebagian besar daerahnya 

adalah lautan dengan luas secara 

keseluruhan mencapai 239,75 Km2 

dengan luas daratan 131.54 Km2 dan 

luas lautan 107.96 Km2. Batas 

wilayah administrasi kota 

Tanjungpinang sebagai berikut: 

a. Sebelah utara 

berbatasan dengan 

Bintan Timur, 

Kabupaten Bintan 

dan Kota Batam. 

b. Sebelah Selatan 

berbatasan dengan 

Kecamatan Bintan 

Timur dan 

Kabupaten Bintan. 

c. Sebelah Barat 

berbatasan dengan 

Galang dan Kota 

Batam. 

d. Sebelah Timur 

berbatasan dengan 

Bintan Timur 

 Pada Tahun 2001 adanaya 

peningkatan status Kota 

Tanjungpinang dari Kota 

Administratif menjadi Pemerintah 

Kota Tanjungpinang yang secara 

otonom punya pemerintahaan sendiri 

yaitu berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2001 Tentang 

Pembentukkan Kota Tanjungpinang 

maka Pemerintah Kota 

Tanjungpinang terbagi 4 (empat) 

Kecamatan yakni: Kecamatan 

Tanjungpinang Barat, Kecamatan 

Tanjungpinang Timur, Kecamatan 

Tanjungpinang Kota, dan Kecamatan 

Bukit Bestari. 

 Penduduk Kota 

Tanjungpinang terdiri dari berbagai 

suku bangsa, dengan jumlah 

penduduk 220.689 jiwa. 

a. Kecamatan Tanjungpinang 

Kota berjumlah 23.252 jiwa. 

b. Kecamatan Tanjungpinang 

Barat berjumlah 60.137 jiwa. 

c. Kecamatan Tanjungpinang 

Timur berjumlah 75.419 jiwa. 

d. Kecamatan Bukit Bestari 

Berjumlah 70.419 jiwa. 

 Dari data diatas, 

pemukiman penduduk padat berada 

di Kecamatan Tanjungpinang 

Timur Yakni berjumlah 75.419 

jiwa, sedangkan yang paling sedikit 

jumlah penduduknya pada 

Kecamatan Tanjungpinang Barat.  

Suku melayu merupakan kelompok 

etnik yang dominan di Kota 

Tanjungpinang, selain itu terdapat 

juga etnik Tionghoa, Jawa, Minang, 

Bugis dan Batak. Sementara bahasa 

yang digunakan umumnya Bahasa 

Melayu selain dari pada Bahasa 

Indoensia. Selain itu Bahasa 

Tiochiu juga masih digunakan oleh 

komunitas masyarakat tertentu di 

Kota Tanjungpinang. 

BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

1. Komunikasi 

 Dari hasil wawancara dengan 

seluruh informan dan dari hasil 

observasi di lapangan maka dapat 

dianalisis bahwa sosialisasi sudah 

pernah dilakukan baik. Namun 

menurut masyarakat hal ini belum 

tepat sasaran dan sosialisasi yang 



 

17 

 

dilakukan belum menyeluruh, hal ini 

dibuktikan bahwa tidak semua 

masyarakat mengetahui bahwa 

Program Keluarga Harapan masih 

ada dan program ini masih tetap 

berjalan.  Sosialisasi merupakan 

langkah awal dalam pelaksanaan 

program. Dalam sosialisasi lembaga, 

setidaknya fasilitator 

menginformasikan tentang profil 

lembaga seperti nama lembaga, 

alamat lembaga, visi dan misi 

lembaga, bidang kerja lembaga dan 

bisa juga prestasi yang telah dicapai 

oleh lembaga. Selain profil lembaga, 

yang tidak kalah pentingnya adalah 

sosialisasi program seperti nama 

program, tujuan program, konsep 

program, jangka waktu pelaksanaan, 

sasaran dan target program.  

 Berdasarkan hasil observasi 

maka diketahui bahwa bentuk 

komunikasi adalah sosialisasi 

sebenarnya sudah dilakukan pada 

tahun 2016 sosialisasi dilakukan 

sebanyak 3 kali yang dilakukan oleh 

Dinas Sosial bekerja sama dengan 

pihak Kecamatan, namun sasarannya 

adalah pihak kecamatan, kelurahan 

dan RT. sehingga sebagian  

masyarakat tidak mengetahuinya.  

Hadir dalam sosialisasi tersebut 

adalah perwakilan dari setiap RT, 

kelurahan dan Kecamatan yang 

mempublikasikan tentang standar 

serta prosedur, kriteria dan segala 

syarat yang berhubungan dengan 

program PKH, sosialisasi dilakukan  

sepanjang tahun 2016, sebanyak 3 

kali. Sosialisasi ini diharapkan dapat 

mensinergikan elemen elemen yang 

terlibat di PKH dalam 

mengimplementasikan program 

program yang akan dicapai. Kegiatan 

sosialisasi PKH ini disambut antusias 

oleh peserta yang hadir, ini ditandai 

dengan banyaknya pertanyaan yang 

diajukan kepada pemateri. Salah satu 

program PKH ini adalah pelayanan 

kesehatan, banyak masyarakat 

miskin yang tidak mendapatkan 

haknya untuk mendapatkan 

pelayanan yang baik, banyak 

masyarakat yang tidak memahami 

tentang program PKH tersebut. 

2.   Sumber daya  

a. Sumber daya manusia seperti 

pegawai Dinas Sosial Kota 

Tanjungpinang 

 Berdasarkan hasil wawancara 

dengan informan maka dapat 

dianalisa bahwa sudah adanya 

pendamping keluarga harapan. Peran 

pendamping masyarakat melalui 

Program Keluarga Harapan (PKH), 

adalah peran seseorang yang 

menjadikan dirinya sebagai 

mediator, fasilitator, pendidik, 

pemungkin, sekaligus sebagai 

perwakilan bagi masyarakat yang 

mengupayakan agar masyarakat 

sebagai anggota/peserta PKH bisa 

berdaya untuk membangun hidup 

mereka dari kemiskinan (problem) 

hidup secara mandiri.  Pendamping, 

juga dituntut tidak hanya mampu 

menjadi manajer perubahan yang 

mengorganisasi kelompok 

masyarakat, melainkan mampu pula 

untuk melaksanakan tugas-tugas 

teknis sesuai dengan keterampilan 

dasar seperti : melakukan analisis 

sosial, mengelola dinamika 

kelompok (masyarakat), menjalin 

relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, 

memberi konsultasi, dan mencari 

serta mengatur sumber dana. 
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b. Sumber daya modal yaitu 

adanya dukungan dari pemerintah  

 Berdasarkan hasil wawancara 

dengan informan maka dapat 

dianalisa bahwa dana yang diberikan 

kepada masyarakat lewat program 

keluarga harapan sangat membantu 

masyarakat, dana yang didapatkan 

berasal dari pusat ini mampu 

membantu masyarakat dalam 

pendanaan pendidikan dan 

kesehatan. Besaran bantuan dan 

berbagai ketentuan dalam program 

ini secara berkala dievaluasi dan 

disesuaikan terhadap perkembangan 

yang ada. Bantuan ini sangat 

diharapkan oleh masyarakat. 

Rendahnya kemampuan ekonomi 

masyarakat miskin menyebabkan 

tidak terpenuhinya kebutuhan 

pendidikan dan kesehatan bagi 

anak‐anak keluarga sangat miskin. 

PKH dimaksudkan untuk membantu 

keluarga sangat miskin memperoleh 

pelayanan pendidikan dan kesehatan 

yang memadai. Dengan demikian 

generasi berikutnya diharapkan 

menjadi lebih sehat berpendidikan, 

dan akhirnya terlepas dari 

kemiskinan. 

 Tanpa sumberdaya, kebijakan 

tidak diwujudkan untuk memberikan 

pemecahan masalah yang ada di 

masyarakat dan upaya memberikan 

pelayan pada masyarakat. 

Selanjutnya Wahab (2002), 

menjelaskan bahwa sumberdaya 

tersebut dapat berwujud sumberdaya 

manusia, yakni kompetensi 

implementor dan sumberdaya 

finansial. Besarnya alokasi 

sumberdaya finansial terhadap 

kebijakan tersebut. Sumberdaya 

keuangan adalah faktor krusial untuk 

setiap program sosial.  Setiap 

program juga memerlukan dukungan 

staf untuk melakukan pekerjaan-

pekerjaan administrasi dan teknis, 

serta memonitor program, yang 

semuanya itu perlu biaya. 

3.   Sikap Pelaksana 

  Dari hasil wawancara dan 

hasil observasi yang dilakukan maka 

dapat dianalisis bahwa kerjasama 

memang belum berjalan dengan baik. 

Perlu adanya kerjasama dan 

perbaikan perbatasan kewenangan 

antara berbagai pihak agar program 

ini dapat dijalankan dengan baik. 

Keberhasilan pelaksanaan program 

Keluarga Harapan juga dipengaruhi 

oleh keterampilan pelaksana. 

Keterampilan pelaksana 

mempengaruhi keberhasilan 

pelaksanaan program. Dalam 

pelaksanaan program Keluarga 

Harapan, keterampilan pelaksana 

dibutuhkan saat sosialisasi program, 

verifikasi data, pencairan dana, dan 

pembuatan laporan pelaksanaan. 

Hampir semua program, 

pelaksanaannya membutuhkan tim 

pelaksana, untuk itu diperlukan 

koodinasi antar pelaksana supaya 

program dapat berjalan dengan baik 

dan lancar. Koordinasi antar 

pelaksana sangat diperlukan untuk 

keberhasilan pelaksanaan program, 

yang digambarkan melalui hubungan 

antar pelaksana, komunikasi internal, 

dan kualitas, koordinasinya 

digambarkan sebagai keterpautan 

dan dukungan antar institusi, dan 

sebagai komunikasi antar organisasi. 
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4.  Struktur Birokrasi 

   Dari hasil wawancara dengan 

informan maka dapat dianalisa 

bahwa pengawasan yang dilakukan 

oleh instansi pemerintah melalui 

dinas sosial, jika terjadi 

penyimpangan maka seharusnya 

dinas ini sebaiknya turun langsung.  

pelaksanaan program keluarga 

harapan kali ini akan melibatkan 

Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan  dan perangkat 

pemerintah setempat sebagai unsur 

pengawasan atas program keluarga 

harapan. Jaksa Agung juga 

memerintahkan para kepala 

Kejaksaan Tinggi (Kejati) di seluruh 

Indonesia mengawasi program 

keluarga harapan kepada masyarakat. 

Untuk pelaksanaan program keluarga 

harapan secara keseluruhan, nantinya 

pemerintah diharapkan memberikan 

laporan pertanggungjawaban untuk 

bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) sehingga bisa 

diketahui apakah pelaksanaan kali ini 

sudah benar-benar seperti yang 

diharapkan. Audit ini diperlukan 

mengingat besarnya dana yang 

digunakan untuk program program 

keluarga harapan ini. 

 PKH merupakan program lintas 

Kementerian dan Lembaga, karena 

aktor utamanya adalah dari Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional, 

Departemen Sosial, Departemen 

Kesehatan, Departemen Pendidikan 

Nasional, Departemen Agama, 

Departemen Komunikasi dan 

lnformatika, dan Badan Pusat 

Statistik. Untuk mensukseskan 

program tersebut, maka dibantu oleh 

Tim Tenaga ahli PKH dan 

konsultan World Bank. 

 Program Keluarga Harapan 

(PKH) sebenamya telah dilaksanakan 

di berbagai negara, khususnya 

negara-negara Amerika Latin dengan 

nama program yang bervariasi. 

Namun secara konseptual, istilah 

aslinya adalah Conditional Cash 

Transfers (CCT), yang 

diterjemahkan menjadi Bantuan 

Tunai Bersyarat. Program ini 

"bukan" dimaksudkan sebagai 

kelanjutan program Subsidi 

Langsung Tunai (SLT) yang 

diberikan dalam rangka membantu 

rumah tangga miskin 

mempertahankan daya belinya pada 

saat pemerintah melakukan 

penyesuaian harga BBM. PKH lebih 

dimaksudkan kepada upaya 

membangun sistem perlindungan 

sosial kepada masyarakat miskin. 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian 

maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa Implementasi Program 

Bantuan Dana Program Keluarga 

Harapan (PKH) Di Kota 

Tanjungpinang Tahun 2015 Pada 

Pemberian Pelayanan Kesehatan 

sudah berjalan dengan baik namun 

ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan sebagai berikut : 

1. Komunikasi ditemukan 

bahwa bahwa sosialisasi 

sudah pernah dilakukan 

namun tidak semua 

masyarakat mengetahui 

bahwa Program Keluarga 

Harapan masih ada dan 
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program ini masih tetap 

berjalan.  Sosialisasi 

merupakan langkah awal 

dalam pelaksanaan program. 

Dalam sosialisasi lembaga, 

setidaknya fasilitator 

menginformasikan tentang 

profil lembaga seperti nama 

lembaga, alamat lembaga, 

visi dan misi lembaga, bidang 

kerja lembaga dan bisa juga 

prestasi yang telah dicapai 

oleh lembaga. Selain profil 

lembaga, yang tidak kalah 

pentingnya adalah sosialisasi 

program seperti nama 

program, tujuan program, 

konsep program, jangka 

waktu pelaksanaan, sasaran 

dan target program.  

2.  Sumber daya ditemukan 

bahwa Berdasarkan hasil 

wawancara dengan informan, 

maka dapat dianalisa bahwa 

sudah ada tenaga pendamping 

yang ditempatkan di setiap 

kelurahan ini. Tugas utama 

para Pekerja Sosial 

Pendamping PKH ini adalah 

untuk mendampingi RTSM 

pesertaPKH dalam 

memanfaatkan aksesibilitas 

terhadap pelayanan 

pendidikan dan kesehatan. 

pemberdayaan masyarakat 

sangat memperhatikan 

pentingnya partisipasi 

masyarakat yang kuat. Dalam 

konteks ini, peranan seorang 

pekerja sosial seringkali 

diwujudkan dalam 

kapasitasnya sebagai 

pendamping, bukan sebagai 

penyembuh atau pemecah 

masalah secara langsung. 

3. Disposisi ditemukan bahwa 

dana yang diberikan kepada 

masyarakat lewat program 

keluarga harapan sangat 

membantu masyarakat, dana 

yang didapatkan berasal dari 

pusat ini mampu membantu 

masyarakat dalam pendanaan 

pendidikan dan kesehatan. 

Besaran bantuan dan berbagai 

ketentuan dalam program ini 

secara berkala dievaluasi dan 

disesuaikan terhadap 

perkembangan yang ada. 

Bantuan ini sangat 

diharapkan oleh masyarakat. 

Rendahnya kemampuan 

ekonomi masyarakat miskin 

menyebabkan tidak 

terpenuhinya kebutuhan 

pendidikan dan kesehatan 

bagi anak‐anak keluarga 

sangat miskin. PKH 

dimaksudkan untuk 

membantu keluarga sangat 

miskin memperoleh 

pelayanan pendidikan dan 

kesehatan yang memadai. 

Dengan demikian generasi 

berikutnya diharapkan 

menjadi lebih sehat 

berpendidikan, dan akhirnya 

terlepas dari kemiskinan 

4. Struktur birokrasi ditemukan 

bahwa pengawasan yang 

dilakukan oleh instansi 

pemerintah melalui dinas 

sosial, jika terjadi 

penyimpangan maka 

seharusnya dinas ini 

sebaiknya turun langsung.  

pelaksanaan program 

keluarga harapan kali ini 

akan melibatkan Badan 

Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan  dan perangkat 
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pemerintah setempat sebagai 

unsur pengawasan atas 

program keluarga harapan, 

namun fenomena yang terjadi 

pengawasan jarang dilakukan 

sehingga menimbulkan 

permasalahan seperti 

pendataan yang tidak tepat. 

B. Saran 

 Adapun saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Seharusnya ada sosialisasi 

yang dilakukan pihak dinas 

sosial kepada seluruh 

kelurahan maupun kecamatan 

yang ada di Kota 

Tanjungpinang berkenaan 

dengan Program Keluarga 

Harapan (PKH) Di Kota 

Tanjungpinang Tahun 2015 

Pada Pemberian Pelayanan 

Kesehatan 

2. Seharusnya ada pengawasan 

yang dilakukan pihak dinas 

agar Program Keluarga 

Harapan (PKH) Di Kota 

Tanjungpinang Tahun 2015 

Pada Pemberian Pelayanan 

Kesehatan tepat sasaran.  
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