
BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul ini “ Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Program Keluarga Harapan di

Kelurahan Gulak-Galik Bandar Lampung”. Untuk menghindari kesalah pahaman

dalam memahami judul skripsi ini terlebih dahulu penulis jelaskan istilah-istilah

yang terdapat didalamnya.

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris Evaluation adalah proses penilaian,

evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas dari strategi

yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan.1 Evaluasi yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah sebuah proses untuk mengetahui pencapaian hasil dari suatu

program atau kebijakan.

Menurut Westra Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan

untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan

ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa

yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu

dimulainya.2 Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah sebagai proses

dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai

suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

1 Curtis, Dan B; Floyd, James J.; Winsor, Jerryl L. Komunikasi Bisnis dan Profesional.
(Bandung , Remaja Rosdakarya, 1996), Hlm. 41

2http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html
diakses pada tanggal 16 April 2016
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Pelayanan dalam Ensiklopedi, proses pemenuhan kebutuhan melalui

aktivitas orang lain secara langsung.3 Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah

menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau

pembeli.4 Pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktivitas atau

hasil yang dapat ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain yang biasanya

tidak kasat mata, dan hasilnya tidak dapat dimiliki oleh pihak lain tersebut.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai

kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan.

Dinas Sosia ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya.

Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional

cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat.5 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).

Penegasan judul di atas dapat diperjelas bahwa penelitian ini adalah

sebuah penelitian untuk mengungkap dan mengkaji secara lebih mendalam

tentang aktivitas serta proses yang dilakukan oleh peserta dan petugas PKH dari

rangkaian kegiatan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Gulak-

Galik Kota Bandar Lampung.

3 https://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik diakses pada tanggal 9 Juni 2016
4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional,Kamus Umum Bahasa Indonesia,PN

Balai Pustaka:1984,h,731
5 Andi Z.A Dalung, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, (Jakarta:Kementerian

Sosial,2013), hlm.1
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B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

a. Kemiskinan merupakan akar permasalahan yang tidak hanya

berkaitan dengan ekonomi namun melibatkan pangan, pendidikan,

kesehatan, serta kriminalitas. Hal tersebut butuh penangulangan

yang harus dilakukan dengan cepat sehingga tidak akan merambat

ke masalah-masalah yang lain.

b. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan yang

dilakukan pemerintah salah satunya untuk membantu masyarkat

yang kurang mampu. PKH merupakan salah satu solusi yang

dipilih pemerintah untuk mensejahterakan keluarga yang dinilai

kurang mampu berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan

oleh pemerintah. Bantuan yang diharapkan dapat memutus mata

rantai kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya

manusia, sehingga berdampak pada tujuan pembangunan

millennium.

2. Alasan Subjektif

a. Judul yang diangkat sesuai dengan jurusan yang penulis tekuni, sehingga

penelitian ini diharapkan dapat dianalisis melalui pendekatan ilmiah dan

mengarah pada hasil yang ilmiah. Kajian tentang Kebijakan Publik dan

Pelayanan Publik penting dilakukan untuk memperluas pemahaman dan

wawasan serta merefleksikan nilai-nilai keduanya dalam kehidupan sosial.
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b. Penelitian ini didukung dengan sarana dan prasarana serta literatul yang

memadai sehingga memungkinkan penelitian ini dapat diselesaikan sesuai

dengan waktu yang direncanakan.

C. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia secara tegas dalam pembukaan UUD 1945

menyatakan salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum. Salah

satu penghambat terwujudnya kesejahteraan umum adalah kemiskinan. Maka

tidak heran negara setiap tahunnya meningkatkan jumlah anggaran untuk

program-program dan usaha-usaha pengentasan kemiskinan.

Program keluarga Harapan atau yang selanjutnya akan disingkat PKH,

dilaksanakan secara berkelanjutan yang dimulai pada tahun 2007 di 7 Provinsi.

Sampai dengan tahun 2013, PKH sudah dilaksanakan Se-Indonesia dan mencakup

336 Kabupaten/ Kota dan 3.429 Kecamatan dengan target peserta PKH sampai

dengan 2014 mencapai 2,4 juta RTSM/KSM.6 Pelaksanaan Program Keluarga

Harapan adalah penyaluran bantuan tunai bersyarat. Operasional ini disusun

sebagai acuan dan panduan dalam melaksanakan proses penyaluran bantuan

PKH.7 Bantuan Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang

memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait

6 Ibid hlm.15
7 Widayanti Emmy, Pedoman Operasional Penyaluran Dana Bantuan PKH, (Jakarta:Juli,

2013) hlm.1
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dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui aspek

pendidikan dan kesehatan.8

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kementerian Sosial telah

membentuk Unit Pengelola PKH (UPPKH) yang dibentuk di tingkat pusat

maupun daerah. UPPKH dilengkapi dengan Sistem Infomasi Manajemen PKH

berbasis komputer, dilengkapi oleh operator IT dengan keahlian SIM-PKH, dan

tersedia Pendamping PKH atau dikenal dengan Pekerja Sosial Pendamping PKH,

yang direkrut dari masyarakat, sarjana penggerak pembangunan, dan unsur-unsur

dari organisasi sosial masyarakat. Pada umumnya, para Pekerja Sosial

pendamping PKH ini memiliki latar belakang pendidikan sarjana. Tugas utama

para Pekerja Sosial Pendamping PKH ini adalah untuk mendampingi RTSM

peserta PKH dalam memanfaatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan

dan kesehatan.

Kriteria Peserta PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM/KSM)

yang memenuhi satu atau beberapa kriteria yaitu Ibu hamil/ ibu nifas/ anak balita.

Anak pada usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah).

Anak SD/MI/Pakert A/SDLB (usia 7-12 tahun). Anak SLTP/MTs/ Paket B/SMLB

(usia 12-15 tahun). Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan

dasar.9

Rancangan umum dijalankan oleh Kementerian sosial dalam pelaksanaan

PKH dilapangan melibatkan RTSM yang terkait. Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), berperan untuk mengkoordinasikan

8 Andi Z.A Dalung, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, (Jakarta:Juli, 2013),
hlm.13

9 Ibid
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berbasis data terpadu untuk seluruh program penanggulangan kemiskinan,

termasuk penyiapan data sasaran PKH dan pemantauan serta evaluasi terpadu.

Bappenas berperan dalam proses perencanaan serta monitoring dan evaluasi

program. BPS berperan dalam pelaksanaan pendataan dasar untuk penetapan

sasaran melalui PPLS. Kementerian sosial sebagai pelaksanaan program.

Kementerian kesehatan berperan sebagai penyediaan layanan kesehatan dan

verifikasi kesehatan serta sosialisasi. Kementerian pendidikan dam kebudayaan

berperan sebagai penyediaan layanan pendidikan dan verifikasi pendidikan serta

sosialisasi. Kementerian agama berperan sebagai penyediaan layanan pendidikan

dan verifikasi pendidikan serta sosialisasi. Kementerian komunikasi dan

informatika berperan sebagai penyusun konsep dan penyelenggara sosialisasi

PKH. Kementerian keuangan berperan sebagai penyediaan dana PKH.

Kementerian Dalam Negeri berperan dalam fasilitasi penerbitan kartu identitas

diri (KTP) dan kartu keluarga (KK) peserta PKH. Pemerintahan Daerah

(PEMDA) berperan dalam dukungan pelaksanaan PKH sesuai dengan komitmen

yang telat ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah.10

Tujuan utama PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan

meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama kelompok masyarakat

miskin. Secara khusus, tujuan PKH adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM

b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM

10 Ibid hlm.16-17
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c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan

anak di bawah 6 tahun dari RTSM, dan

d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan

kesehatan khususnya bagi RTSM.

Tujuan jangka pendek PKH adalah memberikan income effect melalui

pengurangan beban pengeluaran RTSM. Sementara tujuan jangka panjangnya

adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan RTSM melalui peningkatan

kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak (price

effect) serta memberikan kepastian akan masa depan anak (insurance effect) dan

mengubah perilaku (behaviour effect) keluarga miskin.11

Program PKH dilaksanakan secara berkelanjutan yang dimulai dengan uji

coba di beberapa propinsi. Tujuan uji coba adalah untukmenguji berbagai

instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan PKH, seperti antara lain metode

penentuan sasaran, validasi data, verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran,

pengaduan masyarakat. Pasca uji coba, PKH diharapkan dapat dilaksanakan di

seluruh provinsi setidaknya sampai dengan tahun 2015, sesuai komitmen

pencapaian MDGs. Selama periode tersebut, target penerima (beneficiaries) akan

ditingkatkan secara bertahap hingga mencakup seluruh RSTM.

Peserta PKH yang masih memenuhi kriteria dan persyaratan

dimungkinkan menerima bantuan selama maksimal 6 tahun. Untuk itu, setiap 3

tahun akan dievaluasi dalam rangka resertifikasi terhadap status kepesertaan.

Apabila setelah resertifikasi 3 tahun peserta dinilai tidak lagi memenuhi

11Ibid hlm.13
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persyaratan, maka RTSM dikeluarkan sebagai penerima PKH (exit strategy).

Namun jika sebelum 3 tahun menurut hasil verifikasi status kemiskinan oleh

UPPKH Pusat bersama BPS ditemukan bahwa RTSM sudah meningkat.

Kesejahteraannya dan atau tidak lagi layak sebagai RTSM sesuai kriteria

yang ditetapkan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari kepesertaan PKH pada

akhir tahun yang berjalan. Apabila setelah 6 tahun kondisi RTSM masih berada di

bawah garis kemiskinan, maka untuk exit strategy PKH berkoordinasi dengan

program terkait lainnya untuk rujukan (referral system), seperti antara lain

ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan, pertanian, pemberdayaan

masyarakat.

Komponen yang menjadi fokus utama adalah bidang kesehatan dan

pendidikan. Tujuan utama PKH Kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan

ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin,

melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat

preventif (pencegahan, dan bukan pengobatan).

Seluruh peserta PKH merupakan penerima jasa kesehatan gratis yang

disediakan oleh program Askeskin dan program lain yang diperuntukkan bagi

orang tidak mampu. Karenanya, kartu PKH bisa digunakan sebagai alat identitas

untuk memperoleh pelayanan tersebut.12 Komponen pendidikan dalam PKH

dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9

tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat

miskin.

12Ibid hlm 22
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Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum

menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di

sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% waktu tatap

muka.13 Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu

program nasional maupun lokal. Bantuan PKH bukanlah pengganti program-

program lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti

seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat

mengirim anak-anak ke sekolah.

Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa

(nenek, bibi atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut Pengurus Keluarga.

Dana yang diberikan kepada pengurus keluarga perempuan ini telah terbukti lebih

efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan.

Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu,

misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan

oleh kepala keluarga. Sebagai bukti kepesertaan PKH, KSM diberikan Kartu

Peserta PKH. Uang bantuan dapat diambil oleh Pengurus Keluarga di Kantor Pos

terdekat dengan membawa Kartu Peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan.

Sebagian peserta PKH menerima bantuan melalui rekening bank (BRI).

Pelaksanaan PKH di kelurahan Gulak-Galik dimana pelaksanann PKH

berjalan tidak sesuai dengan harapan, masih banyak keluarga penerima bantuan

PKH masih merasa kesulitan terhadap kebutuhan sehari-hari, bantuan PKH dinilai

kurang memberi kesejahteraan bagi mereka yang menerima, padahal jika ditelisik

13 Ibid hlm 19
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di Kota Bandar Lampung dari segi kesehatan pemerintah Kota Bandar Lampung

memberikan jaminan kesehatan, pendidikan terdapat Bantuan Bina Lingkungan

yang memberikan bantuan sekolah gratis. 14 Penulis merasa tertarik untuk meneliti

lebih lanjut mengenai evaluasi PKH  di Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Evaluasi pelaksanaan Pelayanan Program Keluarga Harapan di

Kelurahan Gulak-Galik Bandar Lampung?

2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan Pendukung Pelaksanaan

Pelayanan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Gulak-Galik Bandar

Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Evaluasi pelaksanaan Pelayanan Program Keluarga

Harapan di Kelurahan Gulak-Galik Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui Faktor yang menjadi penghambat dan Pendukung

Pelaksanaan Pelayanan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Gulak-

Galik Bandar Lampung.

14 Hasil Observasi pra survei di Kelurahan Gulak-Galik pada tanggal 23 Agustus 2016
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Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Sebagai sarana untuk mengetahui pola serta alur dari kebijakan program

PKH dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera serta mengentaskan

kemiskinan di Indonesia.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan bagi aparatur pemerintahan khususnya satuan

pemerintah terendah dibawah pemerintah kabupaten/kota yaitu untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau “field

research”. Penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan yang

sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk

menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat

ditengah masyarakat. Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk

memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.15

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang

15 Kartini Kartono, PengantarMetodelogiRisetSosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.
32.
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berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.16 Dalam hal ini

penulis akan mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Evaluasi

Pelaksanaan Pelayanan PKH di Kelurahan Gulak-Galik Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber

data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh

orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.17

Penulis masyarakat penerima PKH sebagai responden dalam mencari data-data

yang diperlukan serta perangkat Kecamatan/ Kelurahan Gulak-Galik, tokoh

masyarakat dan masyarakat Kelurahan Gulak-Galik penulis jadikan informan

dalam menambah informasi-informasi yang penulis butuhkan. Informen dalam

penelitian ini yaitu Meitia Fitria sebagai Koordinator Lapangan PKH serta Cucu

Zuhara sebagai Ketua PKH di Kelurahan Gulak-Galik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk

umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan

menyajikan. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia.18 Data sekunder

merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku,

literature, karya-karya dan dokumentasi terkait objek penelitian.

16Hadar Nawawi, Metode Penelitian Bidang Social, (Yogyakarta: Gama Press, 1987),
h.63.

17M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2002), h. 81.

18Ibid.
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Kedua data tersebut dipergunakan dengan saling melengkapi, karena data

yang ada dilapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang dengan data

kepustakaan. Dengan mempergunakan kedua sumber data tersebut maka data

yang terhimpun dapat memberikan validitas dan dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya.

3. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek psikologis yang dibatasi oleh

kriteria tertentu.19 Dimana objek psikologis ini bisa konkret (contohnya orang)

ataupun abstrak (contohnya sikap). Berdasarkan pengertian diatas, dapat diartikan

bahwa populasi merupakan sekelompok benda atau orang  penelitian yang

memiliki kualitas dan karakter tertentu yang berpeluang untuk dijadikan sebagai

sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah terdapat warga yang

menjadi peserta Program Keluarga Harapan sebesar 37orang.20

4. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambbil melalaui cara - cara

tertentu juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap

dapat mewakili populasi.21 Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling

yaitu berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Purposive sampling merupakan teknik

pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Kriteria yang ditentukan

adalah keluarga yang tidak mampu serta mendapat bantuan Program Keluarga

serta paham mengenai PKH, yang mendapatkan bantuan PKH serta mendapat

19 Iqbal Hasan, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 58.
20 Hasil Interview dengan Pak Cucu Zuhara selaku koordinator PKH pada tanggal 3

Agustus 2016
21 Ibid.
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arahan dari pendamping PKH yaitu Ibu Meitia Fitria yang telah menjadi

pendamping PKH sejak tahun 201, beliau adalah informan dalam penelitian ini.

Serta pemilihan responden dalam penelitian ini. Pemilihan sampel didasarkan

pada subjek yang menguasai persoalan, memiliki data dan bersedia memberikan

data22:

a.Koordinator PKH serta Pendamping PKH di Kelurahan Gulak-Galik

b.Peserta PKH yang berjumlah 37 orang di Kelurahan Gulak-Galik

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dari lokasi penelitian, maka penulis

menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Metode Observasi adalah metode pengamatan atau pencatatan sistematis

terhadap fenomena-fenomena yang diselidik.23 Dengan menggunakan metode ini

penulis dapat berhubungan dengan obyek penelitian yang diteliti sehingga data

yang diperoleh mempunyai sifat objektif.

b. Metode Wawancara (Interview)

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuisioner lisan

adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancaraan untuk memperoleh

informasi dari responden. Dalam hal ini penulis menggunakan interview

terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa

sederetan pertanyaan lengkap dengan terperinci seperti yang dimaksud dalam

22 Hasil dari wawancara dengan Bu Lianda selaku Pendamping PKH pada tanggal 1 Juni
2016.

23Kartini Kartono, Metode Penelitian h. 157
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interview terstruktur.24 Teknik ini memberikan peluang yang wajar kepada

responden untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang

diberikan secara bebas dan mendalam. Pada prinsipnya sama dengan metode

angket. Perbedaannya pada angket, pertanyaannya diajukan secara tertulis,

sedangkan pada wawancara pertanyaan diajukan secara lisan.

Wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara

bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara tak terpimpin dan terpimpin,

jadi pewawancara hanya mebuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti,

selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara

harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.25

Alat pengumpulan datanya disebut pedoman wawancara. Suatu pedoman

wawancara, tentu saja harus benar-benar dapat dimengerti oleh pengumpul data,

sebab dialah yang akan menanyakan dan menjelaskan kepada responden.

Metode wawancara ini peneliti dapat mengetahui lebih lanjut mengenai

informasi yang sesungguhnya tidak tampak jika hanya dilakukan observasi

semata, dalam penetian ini peneliti akan mewawancarai yang ikut berperan dalam

pengaruh pendidikan politik dan budaya masyarakat.

Penentuan jumlah diwawancara ditentukan berdasarkan sifat-sifat atau

ciri-ciri yang mempunyai pengaruh terhadap objek yang akan diteliti.

24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek, (Jakarta:PT.
Rineka Cipta, 1998),h. 145-146.

25 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,1997),
h.85.



16

c. Metode Dokumentasi

Metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

transkrip, buku, surat kabar serta dokumen-dokumen penting lainnya.26 Metode

ini digunakan sebagai metode bantu untuk menggali data atau dokumen yang

berkenaan dengan pengaruh kemampuan evaluasi dalam pelaksanaan Pelayanan

PKH.

6. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah

ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menghimpun dan mengelola data

yang sudah terkumpul tersebut dengan cara mengklarifikasikan semua jawaban

untuk dianalisa. Data yang diperoleh dilapangan dianalisa dengan menggunakan

teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah menggambarkan dengan kata-

kata atau kalimat kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk diambil

secara kesimpulan.27

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan cara berfikir

induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang

kongkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit itu

ditarik generelasi-generelasi yang mempunyai sifat umum.28

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan, idealnya agar penulis mengetahui hal-hal apa

yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplukasi

26 M. Iqbal Hasan, Op. Cit., h. 87
27 Hadari Nabawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Jakarta:Gadjah Mada University

Press, 1998), hlm. 133
28 Hadi Sutrisno, Metodologi Research 1, (Yogyakarta:YP fak. Psikologi UGM, 1985),

hlm. 47
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penelitian. Ada beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan, terkait dengan

penelitian ini,29 yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan

(PKH) Pada Bidang Pendidikan Di Kecamatan Tamalate Makasar ”,

yang ditulis oleh Nurhafira Syamsyir Jurusan Ilmu Adminitrasi,

Universitas Hasanuddin Skripsi ini menyoroti tentang pengaruh

Program Keluarga Harapan terhadap pendidikan bagi peserta yang

menerima bantuan PKH.

2. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Bidang Kesehatan Di Kabupaten Sragen ”, yang ditulis oleh Ika

Ernawati Jurusan Ilmu Adminitrasi, Universitas Sebelas Maret Skripsi

ini menyoroti tentang implementasi Program Keluarga Harapan

terhadap kesehatan bagi peserta yang menerima bantuan PKH.

3. Skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Program Keluarga Harapan

(PKH) Di Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat dan Kelurahan

Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tahun 2009”, yang

ditulis oleh Sonni Ansori Jurusan Ilmu Adminitrasi, Universitas

Jember Skripsi ini menyoroti tentang studi komparasi antara dua lokasi

dimana masyarakatnya menerima bantuan PKH.

Terlihat bahwa dari penelitian-penelitian tersebut di atas telah ada penulis

yang melakukan penelitian tentang PKH, yang membedakan penelitian ini dengan

penelitian lainnya adalah bahwa penelitian ini membahas atau mengkaji tentang

29 http://download.portalgaruda.org/ diakses pada 11-08-2016
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PKH pada Kelurahan Gulak-Galik Kota Bandar Lampung. Serta dikaji melalui

keadaan sosial, ekonomi, serta budaya di masyarakat Kelurahan Gulak-Galik Kota

Bandar Lampung.



BAB II

KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PROGRAM JAMINAN

SOSIAL, DAN PKH (PROGRAM KELUARGA HARAPAN)

A. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang

biasa untuk dipunyai seperti makanan ,pakaian ,tempat berlindung dan air minum,

hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga

berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu

mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai

warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global.1 Definisi tentang

kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya

faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya.

Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah

meluas hingga kedimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik.

1. Konsep Kemiskinan

Dilihat dari standar kebutuhan hidup yang layak / pemenuhan kebutuhan

pokok. Golongan ini mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah tidak terpenuhnya

kebutuhan-kebutuhan pokok/dasar disebabkan karena adanya kekurangan barang-

barang dan pelayanan – pelayanannya yang dibutuhkan untuk memenuhi standar

kebutuhan yang layak. Ini merupakan kemiskinan absolut/mutlak yakni tidak

1 Lembaga Penelitian SMERU, Peran Program Perlindungan Sosial dalam Meredam
Dampak Krisis Keuangan Global 2008/2009, (Jakarta, Lembaga Penelitian SMERU,2010), h. 23.
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terpenuhinya standar kebutuhan pokok/dasar.2 Dilihat dari segi pendapatan/

penghasilan income. Kemiskinan oleh golongan dilukiskan sebagai kurangnya

pendapatan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.

Dilihat dari segi kesempatan/(Opportunity). Kemiskinan adalah karena

ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan (meraih) basis kekuasaan

sosial meliputi; Keterampilan yang memadai, Informasi/pengetahuan –

pengetahuan yang berguna bagi kemajuan hidup, Jaringan-jaringan sosial ( Social

Network ), Organisasi-organisasi sosial dan politik, Sumber-sumber modal yang

diperlukan bagi peningkatan pengembangan kehidupan.

Dilihat dari segi keadaan / kondisi.Kemiskinan sebagai suatu kondisi /

keadaan yang bisa dicirikan dengan; Kelaparan/kekurangan makan dan gizi,

Pakaian dan perumahan yang tidak memadai, Tingkat pendidikan yang rendah,

Sangat sedikitnya kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang

pokok. Dilihat dari segi penguasaan terhadap sumber-sumber. Menurut golongan

ini kemiskinan merupakan keterlantaran yang disebabkan oleh penyebaran yang

tidak merata dan sumber-sumber ( Malldistribution of Resources), termasuk

didalamnya pendapatan / income. Menurutnya terdapat tiga tingkatan kebutuhan

untuk menentukan tingkat kehidupan seseorang :

o Kehidupan fisik dasar ( Basic Fisical Needs ), yang meliputi gizi/nutrisi,

perlindungan/perumahan ( Shelter/housing ) dan kesehatan.

2International Labour Organization, Penilaian Landasan Perlindungan Sosial
Berdasarkan Dialog Nasional di Indonesia: Menuju Landasan Perlindungan Sosial Indonesia,
(Laporan: Jakarta,2012), h.17.
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o Kebutuhan budaya dasar (Basic Cultural Needs), yang meliputi

pendidikan,penggunaan waktu luang dan rekreasi dan jaminan sosial

(Social Security).

o (High income), yang meliputi pendapatan yang surplus atau melebihi

takarannya.

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan ,pada dasarnya

bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian,3 yaitu :

a) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu

mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.

b) Kemiskinan Relatif

Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup diatas garis

kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat

disekitarnya.

c) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan Kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok

masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya

sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia sangat terlihat jelas,

dari istilah yang kayak semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Hal ini

sangat berdampak pada pendapatan tersebut tidak cukup hanya bicara mengenai

subsidi modal terhadap kelompok miskin maupun peningkatan pendidikan

3 Ibid, h. 23
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( ketrampilan ) tenaga kerja di Indonesia. Lebih penting dari itu ,persoalan yang

terjadinya sesungguhnya adalah akibat kebijakan pembangunan ekonomi yang

kurang tepat dan bersifat struktural. Maksudnya kebijakan masa lalu yang begitu

menyokong sektor industri dengan mengorbankan sektor lainnya patut direvisi

karena telah mendorong munculnya ketimpangan sektoral yang berujung kepada

kesenjangan pendapatan.4

Dari perspektif ini agenda mendesak bagi Indonesia adalah memikirkan

kembali secara serius model pembangunan ekonomi yang secara serius model

pembangunan ekonomi yang secara serentak bisa memajukan semua sektor

dengan melibatkan seluruh rakyat sebagai partisipan. Sebagian besar ekonom

meyakini bahwa strategi pembangunan itu adalah modernisasi pertanian dengan

melibatkan sektor industri sebagai unit pengolahnya.

Ketimpangan atau kesenjangan pendapatan adalah menggambarkan

distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada waktu

tertentu. Kaitan kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan ada beberapa pola

yaitu :

a. Semua anggota masyarakat mempunyai pendapatan tinggi ( tak ada

miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi.

b. Semua anggota masyarakat mempunyai pendapatan tinggi ( tak ada

miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya rendah ( ini yang paling baik).

c. Semua anggota masyarakat mempunyai pendapatan rendah (semuanya

miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi.

4 Frances Fox Piven, Richard A. Cloward, Regulating the Poor: The Functions of Public
Welfare, (Vintage Books, 1993), h. 45.
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d. Semua anggota masyarakat mempunyai pendapatan yang rendah

(semuanya miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya rendah.

e. Tingkat pendapatan masyarakat bervariasi (sebagian miskin,sebagian tidak

miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi.

f. Tingkat pendapatan masyarakat bervariasi (sebagian miskin, sebagian

tidak miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya rendah.

2. Penyebab Kemiskinan

Macam-macam kemiskinan bisa terjadi, yaitu :

a. Kemiskinan alamiah.

Kemiskinan alamiah terjadi akibat sumber daya alam yang

terbatas,penggunaan teknologi yang rendah,dan bencana alam.

b. Kemiskinan buatan.

Kemiskinan ini terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat

membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana

ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia hingga mereka tetap

miskin. Selain itu, penyebab kemiskinan di negara Indonesia adalah :

1) Laju Pertumbuhan Penduduk.

Pertumbuhan penduduk Indonesia terus menigkat di setiap 10 tahun

menurut hasil sensus penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk membuat

Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah

penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan.

Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang

harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.
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2) Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran.

Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga

kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong tenaga kerja ialah penduduk yang

berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda disetiap negara

yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah

minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atau semua

penduduk kesenjangan dikatakan lunak,distribusi pendapatan nasional dikatakan

cukup merata.

3) Tingkat pendidikan yang rendah.

Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab

kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan

dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi

terutama industry, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang

mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis.

4) Kurangnya perhatian dari pemerintah.

Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat

miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat

memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di

negaranya.

Faktor lain yang masih memperlambat pencapaian penurunan kemiskinan

sebagai berikut :

a. Belum meratanya program pembangunan,khususnya di pedesaan,luar

Pulau Jawa, daerah terpencil,dan daerah perbatasan. Sekitar 63.5%
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penduduk miskin hidup di daerah pedesaan. Kemiskinan diluar Pulau

Jawa termasuk Nusa Tenggara, Maluku dan Papua juga lebih tinggi

dibandingkan di Pulau Jawa. Oleh karena itu, upaya penanganan

kemiskinan seharusnya lebih difokuskan di daerah-daerah tersebut.

b. Masih terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.

c. Masih besarnya jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin,baik

karena guncangan ekonomi,bencana alam,dan juga akibat kurangnya akses

terhadap pelayanan dasar dan sosial.

d. Kondisi kemiskinan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga kebutuhan

pokok. Sehubungan dengan itu ,upaya penanggulangan kemiskinan

melalui stabilitas harga kebutuhan pokok harus dilakukan secara

komprehensif dan terpadu. Hal ini bertujuan agar penanggulangan

kemiskinan,baik di perdesaan maupun perkotaan dapat berjalan secara

efektif dan efisien.

Menurut Todaro menyatakan bahwa variasi kemiskinan dinegara berkembang

disebabkan oleh beberapa faktor,5 yaitu:

1) perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan,

2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh Negara yang berlainan,

3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya

manusianya

4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara,

5) perbedaan struktur industri,

5 http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/07/21/0018.html diakses pada tanggal
3 Agustus 2016
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6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik

negara lain

7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam

negeri.

Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh tingginya tingkat

pertumbuhan tenaga kerja dan rendahnya investasi perkapita, dan tingginya

pertumbuhan tenaga kerja disebabkan oleh penurunan tingkat kematian dan

rendahnya investasi perkapita disebabkan oleh tingginya ketergantungan terhadap

teknologi asing yang hemat tenaga kerja. Selanjutnya rendahnya tingkat

pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, kesempatan pendidikan,

pertumbuhan tenaga kerja dan investasi perkapita.

Solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara detail

indikator kemiskinan tersebut. Adapun indikator – indikator kemiskinan

sebagaimana dikutip dari Badan Pusat Statistik, antara lain sebagai berikut :6

a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar ( sandang,pangan,

papan).

b. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (

kesehaatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi ).

c. Tidak adanya jaminan masa depan ( karena tiadanya investasi untuk

pendidikan dan keluarga ).

d. Kerentangan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun

massa.

6 www.BPS.co.id, diakses pada tanggal 3 Agustus 2016.
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e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya

alam.

f. Kuranganya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.

g. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang

berkesinambungan.

h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

i. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial ( anak-anak

terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda

miskin,kelompok marginal dan terpencil ).

Adapun indikator – indikator kesenjangan pendapatan antara lain sebagai

berikut :

a. UMR yang ditentukan pemerintah antara pegawai swasta dan pegawai

Pemerintah yang berbeda.

b. PNS ( golongan atas ) lebih sejahtera dibandingkan petani.

c. Pertanian kalah jauh dalam menyuplai Produk Domestik Bruto ( PDB )

yang hanya sekitar 9.3 % di tahun 2011, padahal Indonesia merupakan

Negara agraris.

B. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan sebuah konsep luas yang selalu

berkembang seiring dengan perjalanan zaman.7 Pemerintah dan berbagai

organisasi di dunia telah melakukan usaha perluasan perlindungan sosial hingga

pada negara-negara berkembang dalam beberapa dekade ke belakang. Melalui

7 Ekowati, Lilik Roro Mas, Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Atau
Program Islamy, (Bina Aksara, Jakarta, 2004),  h.34.



28

kebijakan perlindungan sosial, pemerintah negara- negara di dunia berusaha

menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses atas layanan sosial bagi

seluruh penduduknya.

Cakupan dalam kebijakan pendekatan perlindungan sosial diantaranya

meliputi penjaminan keamanan pendapatan pokok, yang dapat berbentuk bantuan

dan jaminan sosial, seperti dana pensiun bagi penduduk usia lanjut serta

penyandang disabilitas, tunjangan bantuan penghasilan, jaminan pekerjaan, serta

layanan bagi para pengangguran dan penduduk miskin. Kebijakan perlindungan

sosial juga mencakup penyediaan akses universal akan pelayanan sosial yang

terjangkau dalam bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan dasar seperti akses

terhadap air dan sanitasi, ketahanan pangan, perumahan, dan layanan lainnya.

Definisi dari perlindungan sosial telah cukup banyak dikemukakan oleh

berbagai organisasi dan lembaga di dunia. International Labour Organization

(ILO) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai sebuah sistem yang disediakan

melalui serangkaian kebijakan publik untuk meminimalkan dampak dari

guncangan ekonomi dan sosial yang dapat disebabkan oleh hilangnya atau

berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari, penyakit yang diderita, kehamilan,

kecelakaan kerja, pengangguran, disabilitas, usia tua, atau kematian. Sistem

perlindungan sosial yang komprehensif diantaranya dapat terdiri dari program

jaminan sosial, bantuan sosial, serta mencakup skema-skema bantuan dan jaminan

dana yang didanai oleh pemerintah maupun kontribusi dari pesertanya.

United Nations Children’s Fund (UNICEF) (2012) mendefinisikan

perlindungan sosial sebagai serangkaian kebijakan publik dan privat yang
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bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menghapuskan kerentanan ekonomi

dan sosial terhadap kerugian dan kemiskinan. Menurut UNICEF, setidaknya

terdapat dua hal yang perlu dilakukan untuk menciptakan sistem perlindungan

sosial yang efektif dan beresinambungan. Koordinasi dengan penyedia investasi

perlu dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas dari layanan publik

yang bersangkutan.

Strategi perlindungan sosial juga perlu dirangkai dalam sebuah rangkaian

kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih luas sehingga dapat mempercepat

pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi.8 Asian Development Bank

(ADB) mendefinisikan perlindungan sosial sebagai sekumpulan kebijakan yang

dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan melalui usaha perbaikan

kapasitas penduduk dalam melindungi diri dari bencana dan hilangnya

pendapatan. Menurut ADB, perlindungan sosial setidaknya mencakup lima

elemen, yakni asuransi sosial, bantuan sosial, perlindungan komunitas dengan

skema mikro dan skema berbasis area, pasar tenaga kerja, serta perlindungan

anak.

Konsep perlindungan sosial dari ADB tersebut diperbaharui oleh World

Bank, yang menganggap bahwa definisi dari sistem perlindungan sosial

sebelumnya masih bersifat tradisional. Dalam dokumen Social Protection and

Labor Strategy, World Bank menyebutkan bahwa perlindungan sosial mencakup

jaring pengaman sosial, investasi pada sumber daya manusia, serta upaya-upaya

penanggulangan pemisahan sosial. Perlindungan sosial harus mempertimbangkan

8 Arfan, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, ( Bina Aksara, Jakarta,
1984), h.44
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keadaan yang sebenarnya dan lebih berfokus kepada pencegahan, bukan lagi

kepada gejala dan akibat.9

Perlindungan sosial juga menjadi salah satu instrumen yang sangat penting

untuk mewujudkan pemenuhan target dalam Millenium Development Goals

(MDGs), diantaranya melalui penjaminan akses universal terhadap layanan-

layanan pokok untuk ibu hamil, pendidikan, nutrisi, hingga kesehatan lingkungan.

Menyadari pentingnya peran sistemperlindungan sosial dalam mendukung

pembangunan serta pemberantasan kemiskinan, pada tahun 2009 United Nations

(UN) meluncurkan Social Protection Floor Initiative (SPF-I).

Landasan perlindungan sosial pada sebuah negara setidaknya harus

mencakup empat pokok hal penting: jaminan akses terhadap layanan kesehatan,

pendidikan, dan layanan sosial pokok lainnya; jaminan keamanan pendapatan

dasar bagi anak-anak dengan tujuan untuk memfasilitasi akses terhadap nutrisi,

kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan-kebutuhan penting lainnya; jaminan

keamanan pendapatan untuk penduduk usia aktif yang tidak mampu memperoleh

pendapatan yang diperlukan; serta jaminan keamanan pendapatan untuk penduduk

berusia lanjut.

1. Perlindungan Sosial Di Indonesia

Konsep perlindungan sosial terbagi menjadi dua dimensi dalam

memperluas jaminan sosial, yang terdiri dari serangkaian jaminan sosial pokok

bagi semua orang (dimensi horisontal), serta pelaksanaan secara bertahap dengan

9 Purwanto, E.Agus dan Sulistyastuti, R.Dyah, .Implementasi Kebijakan Publik, (Gava
Media, Yogyakarta, 2012), h.44.
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standar yang lebih tinggi (dimensi vertikal).10 Hal ini sesuai dengan Konvensi ILO

Nomor 102 tahun 1952 mengenai Standar Minimum Jaminan Sosial.

Perlindungan sosial tidak semata terbatas pada bantuan sosial dan jaminan sosial.

Menurut Barrientos dan Shepherd, perlindungan sosial secara tradisional

dikenal sebagai konsep yang lebih luas dari jaminan sosial, asuransi sosial, dan

jaring pengaman sosial. Perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai kumpulan

upaya publik yang dilakukan dalam menghadapi dan menanggulangi kerentanan,

risiko dan kemiskinan yang sudah melebihi batas. Gagasan perlindungan sosial ini

pada dasarnya difokuskan dalam prinsip fundamental keadilan sosial, serta hak-

hak universal spesifik dimana setiap orang harus mendapatkan jaminan sosial dan

standar kehidupan yang memadai agar dapat memperoleh layanan kesehatan serta

kesejahteraan bagi diri mereka maupun keluarga mereka.

Landasan perlindungan sosial erat kaitannya dengan Agenda Pekerjaan

yang Layak. Untuk memerangi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidaksetaraan,

landasan perlindungan sosial harus dilengkapi dengan strategi lain, misalnya

dengan memperkuat institusi perburuhan dan institusi sosial serta

mempromosikan lingkungan mikro ekonomi yang pro pekerja. Saat ini, beberapa

negara sudah memasukkan elemen-elemen utama tersebut ke dalam sistem

perlindungan sosial yang mereka miliki. Pada negara-negara dengan penghasilan

menengah ke bawah, akses pada program perlindungan sosial sejalan dengan

upaya untuk mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan dan transformasi sosial

lainnya.

10 Solahuddin Kusumanegara, Model dan actor dalam proses kebijakan public,  (Gava
media, Yogyakarta, 2004), h. 49.
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Menurut Scott, konsep perlindungan sosial secara tradisional lebih

berfokus kepada program perlindungan jangka pendek, seperti mekanisme

perlindungan bagi masyarakat atas dampak guncangan seperti yang diakibatkan

oleh bencana alam, pengangguran, hingga kematian.11 Fokus perlindungan sosial

yang terbatas pada mitigasi kemiskinan jangka pendek tersebut kerap dikritik

sebagai sistem intervensi kebijakan yang cenderung memakan banyak anggaran

serta dapat menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk lebih mandiri. Dengan

meningkatnya perhatian dunia untuk mendukung pembangunan yang lebih

merata, secara bertahap perlindungan sosial berevolusi menjadi sistem yang lebih

berfokus kepada tindakan preventif dan promotif dalam jangka panjang.

Pendekatan konsep perlindungan sosial ini berfokus pada penyebab-

penyebab kemiskinan dan berusaha untuk mengatasi batasan-batasan sosial,

ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh penduduk rentan. Guhan memandang

bahwa perlindungan sosial memiliki komponen yang lebih luas, diantaranya

mencakup komponen perlindungan, pencegahan, serta promosi.12 Komponen

perlindungan terdiri dari berbagai kebijakan yang bertujuan memastikan tingkat

kesejahteraan minimal untuk masyarakat yang kesusahan. Komponen pencegahan

berisikan berbagai kebijakan yang bertujuan mencegah masyarakat yang

tergolong rentan untuk jatuh di bawah standar kesejahteraan yang ditentukan.

Komponen promosi mencakup kebijakankebijakan yang bertujuan untuk

mengurangi kerentanan setiap individu di masa mendatang.

11 Nugroho.D.Rian, Kebijakan Publik ( Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi ), (Jakarta,
PT.Elex Komputindo,2004.), h.25

12 Solahuddin Kusumanegara, Model dan actor dalam proses kebijakan public,
(Yogyakarta, Gava media, 2010.), h.44
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Perlindungan sosial juga dipandang memiliki peran transformatif, dimana

perlindungan sosial diharapkan dapat meningkatkan status dan membuka lebih

banyak peluang penghidupan bagi kelompok masyarakat yang termarjinalkan.

Perluasan konsep perlindungan sosial hingga kepada peran transformatif salah

satunya dikemukakan oleh Sabates Wheeler dan Devereux.13 Menurut mereka,

perlindungan sosial memiliki empat elemen, yakni penyediaan, tindakan

pencegahan, tindakan promotif, serta peran transformatif. Elemen penyediaan

mencakup program jejaring pengaman yang tertarget.

Elemen tindakan pencegahan mencakup tindakan manajemen risiko sosial

untuk rumah tangga yang tergolong rentan. Elemen promotif mencakup seluruh

intervensi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dan kapabilitas setiap

penduduk. Sedangkan elemen transformatif mencakup tindakan-tindakan yang

dapat memperbaiki dan meningkatkan hubungan antar pemangku kepentingan

untuk mendukung kelompok masyarakat yang tergolong rentan.

Konsep perlindungan sosial yang luas diantaranya dipicu oleh

kekhawatiran dunia akan risiko guncangan sosial ekonomi serta ancaman terhadap

penghidupan yang semakin besar. Perluasan konsep perlindungan sosial juga

salah satunya dibahas dalam Pertemuan Puncak Pembangunan Milenium tahun

2010 oleh ILO bersama para kepala negara dan pemerintahan dunia.14

Perlindungan sosial menjadi sebuah bagian terpadu dari kebijakan sosial yang

dirancang untuk menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses dalam

13Wibawa, Samodra, Kebijakan Publik, (Jakarta,  Intermedia, 1994.), h.77.
14 Wahab, Solichin A, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi

Kebijakan,( Jakarta, Bumi Aksara, 2012.), h.33.
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layanan sosial untuk semua penduduk. Hal tersebut dapat dilakukan dengan

memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok masyarakat yang

tergolong rentan, serta melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam seluruh

siklus kehidupan.

Menurut U.K. Department for International Development (DFID), terdapat

setidaknya tiga jalur untuk mewujudkan konsep pendekatan perlindungan sosial

yang seimbang.15 Pertama, melalui peningkatan keamanan dengan membantu

rumah tangga dan komunitas untuk meningkatkan kesinambungan

penghidupannya dalam menghadapi guncangan ekonomi, politik, lingkungan,

kesehatan, serta bentuk guncangan lainnya. Kedua, melalui peningkatan

kesetaraan dengan memperbaiki tingkat penghidupan untuk menjamin

keterpenuhan hak-hak dasar seluruh penduduk serta dengan meningkatkan

konsumsi masyarakat miskin.

Ketiga, melalui peningkatan pertumbuhan dengan menjamin akses setiap

rumah tangga untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif, membangun nilai-

nilai solidaritas sosial, serta menyediakan lingkungan yang menjamin kemudahan

individu dalam beradaptasi. Sementara itu, Scott juga menambahkan bahwa tipe

program perlindungan sosial yang paling umum mencakup bantuan sosial,

jaminan sosial, intervensi pasar tenaga kerja, dan program berbasiskan

komunitas/informal. Van Ginneken mengklasifikasikan program perlindungan

15 Solahuddin Kusumanegara, Model dan actor dalam proses kebijakan public,
(Yogyakarta, Gava media, 2010.), h.44.
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sosial menjadi dua kelompok, yakni program bantuan sosial (social assistance)

dan program jaminan sosial (social insurance). 16

Berdasarkan hal tersebut secara umum perlindungan sosial dapat

didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang

dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik,

ekonomi maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam

kemiskinan.

Tujuan utama yang diharapkan dengan terlaksananya perlindungan sosial

adalah mencegah risiko yang dialami penduduk sehingga terhindar dari

kesengsaraan yang berkepanjangan; meningkatkan kemampuan kelompok miskin

dan rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan dan kesenjangan sosial

ekonomi; serta, memungkinkan kelompok miskin dan rentan untuk memiliki

standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu

generasi ke generasi lainnya. 17

Salah satu bentuk transformasi yang dibutuhkan dalam desain sistem

perlindungan sosial pada masa mendatang adalah perlindungan sosial yang

terintegrasi. Menurut UNICEF, dalam sistem perlindungan sosial terintegrasi,

strategi-strategi perlindungan sosial dirangkai dalam satuan kebijakan ekonomi

dan sosial yang lebih luas18. Sistem perlindungan sosial terintegrasi mencakup

kerentanan sosial dan ekonomi serta interaksinya, menyediakan rangkaian

intervensi yang komprehensif berdasarkan kebutuhan dan konteks yang terukur,

16 Winarno, Budi, Teori dan Proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta, Media Pressindo,
2002.), h.25

17 Bapenas, Perlindungan Sosial Di Indonesia : Tantangan Di Arah Ke Depan, (Jakarta,
Bapenas, 2014), h. 24.

18 Op.Cit, h.25
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serta memfasilitasi pendekatan multisektor dan koordinasi untuk menangani

berbagai macam kerentanan dan memaksimalkan efektivitas serta dampaknya

terhadap berbagai sektor. Terdapat dua komponen pendekatan yang diperlukan

untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial yang efektif, yakni pendekatan

sistem serta pendekatan multisektor.

Pendekatan sistem membangun dan memperkuat struktur dan mekanisme

yang memfasilitasi integrasi jaringan intervensi kebijakan untuk menangani

berbagai macam kerentanan.19 Pendekatan multisektor mengidentifikasi dan

memaksimalkan hubungan antara perlindungan sosial dengan luaran sektoralnya,

seperti pendidikan, kesehatan, nutrisi, air dan sanitasi, dan lain sebagainya.

Perlindungan sosial terintegrasi berisi kebijakan perlindungan sosial yang

dirangkai secara lebih komprehensif. Beberapa bentuk dari perlindungan sosial

yang terintegrasi diantaranya implementasi sistem pelayanan satu pintu (single

window services), konvergensi program perlindungan sosial, hingga sistem

rujukan dan pelayanan terpadu.

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencapai konvergensi

dalam program perlindungan sosial. Integrasi atau kobinasi antar program

perlindungan sosial harus dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat. Selain itu,

kerjasama dengan pemerintah tingkat daerah perlu dilakukan dengan agar

pemerintah tingkat daerah dapat mengimplementasikan program nasional di

daerahnya dengan baik.20

19 Wahab, Solichin A., Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan,
(Bumi Aksara, Jakarta, 2012), h.19.

20 Ibid.
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Terdapat tiga ekspektasi penting yang ingin dicapai dari implementasi

sistem perlindungan sosial yang terintegrasi pertama, meningkatnya efektivitas

dan orientasi konsumen dari program melalui pengurangan penghalang akses

terhadap layanan perlindungan sosial; kedua, membaiknya efisiensi pemerintah

melalui penyelesaian masalah fragmentasi program; dan ketiga lancarnya proses

graduasi penduduk penerima manfaat program perlindungan sosial serta

meningkatnya partisipasi penduduk yang telah keluar dari kemiskinan dan

kerentanan dalam pasar tenaga kerja. Sejauh ini, integrasi program perlindungan

sosial telah cukup sukses dilaksanakan di berbagai negara, seperti contohnya

Brasil dan Meksiko.

Meksiko merupakan salah satu contoh negara yang dianggap cukup sukses

dalam melaksanakan integrasi program perlindungan sosialnya. Sebelumnya, pada

tahun 1996,21 usaha-usaha pengentasan kemiskinan di Meksiko dilaksanakan oleh

lebih dari 10 kementerian dan agen federal. Tidak terkoordinasinya program-

program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pada saat itu menyebabkan

inefisiensi yang luar biasa.

Program ini terbukti lebih efisien secara biaya dibandingkan dengan skema

perlindungan sosial sebelumnya. Angka kemiskinan dan ketimpangan berkurang

secara signifikan, disertai peningkatan partisipasi sekolah dan luaran kesehatan.

Diluar itu, terdapat beberapa hal yang masih dapat diperbaiki dari program ini.

21 Winarno, Budi, Teori dan Proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta, Media Pressindo,
2002), h.44
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Integrasi yang lebih besar perlu dilakukan dengan program-program pemerintah

lain yang masih berjalan.22

Mekanisme kontrol atas teknis program harus ditingkatkan. Agenda

graduasi peserta juga masih harus didorong untuk membantu masyarakat miskin

keluar dari jurang kemiskinan dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap

bantuan program. Selain Meksiko, Brasil juga menjadi salah satu contoh negara

yang dianggap sukses melaksanakan integrasi program jaminan sosial.

Pada tahun 2003, Brasil memperkenalkan sebuah program perlindungan

sosial terintegrasi bernama Bolsa Familia.23 Sebelumnya, terdapat berbagai

program perlindungan sosial di Brasil, seperti bantuan bidang pendidikan, dan

bantuan bidang pangan, serta kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar

minyak. Program-program tersebut diselenggarakan oleh badan-badan yang

terpisah, sehingga menimbulkan inefisiensi, tumpang tindih manfaat, dan

sinergitas yang buruk antar program. Dengan lahirnya program Bolsa Familia,

program-program sebelumnya tersebut diintegrasikan menjadi sebuah mekanisme

conditional cash transfer tunggal. Selain melaksanakan integrasi program

perlindungan sosial, pada tahun 2001 Pemerintah Brasil mulai melakukan

unifikasi data untuk mendukung pelaksanaan program perlindungan sosial.

Database terpadu tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi

serta mengurangi kemungkinan terjadinya duplikasi biaya administratif diantara

berbagai program perlindungan sosial yang ada. Pada tahun 2014.

22 Op.Cit.
23 Solahuddin Kusumanegara, Model dan actor dalam proses kebijakan public,

(Yogyakarta, Gava media, 2010.), h.55
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Persentase biaya administrasi dari total anggaran program sukses berkurang

dengan cukup signifikan. Kontrak berdasarkan performa dengan pemerintah

tingkat daerah membantu memperbaiki kualitas layanan yang diberikan. Bolsa

Familia juga memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan

kemiskinan dan ketimpangan di Brasil. Di luar itu, terdapat hal-hal yang masih

dapat diperbaiki dari program Bolsa Familia, seperti mekanisme kontrol dan

monitoring yang masih harus diperkuat serta agenda graduasi peserta yang masih

harus didorong untuk membantu masyarakat miskin keluar dari jurang kemiskinan

dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan program.

2. Jaminan Sosial Nasional

Istilah jaminan sosial muncul pertama kali di Amerika Serikat dalam The

Social Security Act tahun 1935 untuk mengatasi masalah- masalah pengangguran,

manula, orang-orang sakit dan anak-anak akibat depresi ekonomi. Meskipun

penyelenggaraan jaminan sosial di negara-negara maju belakangan ini mengalami

perubahan, pada dasamya penyelenggaraan jaminan sosial di sana pada

hakekatnya difahami sebagaibentuk nyata perlindungan negara terhadap

rakyatnya.24

Jaminan sosial (social security) merupakan bagian dari konsep

perlindungan sosial (social protection), dimana perlindungan sosial sifatnya lebih

luas. Perbedaan keduanya adalah bahwa jaminan sosial memberikan perlindungan

sosial bagi individu dengan dana yang diperoleh dari iuran berkala, sedangkan

perlindungan sosial biasanya melibatkan banyak pihak dalam memberikan

24 Mudiyono, Jaminan Sosial di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal, Jurnaillmu
Sosial dan llmu Politik, Volume 6, Nomor I, Juli 2002, h. 68.
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perlindungan baik kepada individu, keluarga atau komunitas dari berbagai risiko

kehidupan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti krisis ekonomi, atau

bencana alam.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat BAPPENAS yang telah mengadakan

Kajian awal Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan dalam kajian

tersebut dikemukakan pendapat bahwa jaminan sosial mencakup dua hal yaitu (a)

Asuransi Sosial (social insurance) dan (b) Bantuan Sosial (Social Assistance).25

Asuransi sosial mempunyai konsep sebagaimana asuransi pada umumnya, dimana

pembayaran premi menjadi tanggungan bersama antara pemberi kerja (yaitu

pemerintah atau pengusaha) dan pekerja (Pegawai Negeri Sipil (PNS),

ABRI/POLRI atau pegawai swasta) oleh karena adanya hubungan kerja.

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, definisi

Asuransi Sosial adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 yaitu

suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran

guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta

dan/atau anggota keluarganya. Sedangkan bantuan sosial, berupa “bantuan” dalam

berbagai bentuk, uang, jasa maupun barang dengan tujuan sosial.

Pengertian yang lain dikemukakan oleh Agusmindah, bahwa jaminan

sosial adalah bentuk perlindungan bagi pekerja/buruh yang berkaitan dengan

penghasilan berupa materi, guna memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dalam

25 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Sistim Perlindungan dan
Jaminan Sosial (Suatu Kajian awal), 2002.
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hal terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan yang menyebabkan seseorang tidak

dapat bekerja, ini diistilahkan juga sebagai perlindungan ekonomis.26

Pengertian ini mencerminkan konsep asuransi sosial yang ditujukan bagi

pekerja di sektor formal dengan rumus yang telah ditentukan yaitu berdasarkan

partisipasi pekerja dan majikan yang menyetorkan porsi iuran secara berkala yang

penyelenggaraannya dilakukan oleh PT JAMSOSTEK. Ahli lain yang

mempertahankan konsep asuransi sosial sebagai dasar teknik jaminan sosial

adalah Vladimir Rys, yang mengatakan bahwa jaminan sosial adalah seluruh

rangkaian langkah wajib yang dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi

mereka dan keluarga mereka dari segala akibat yang muncul karena gangguan

yang tidak terhindarkan, atau karena berkurangnya penghasilan yang mereka

butuhkan untuk mempertahankan taraf hidup yang layak.27

Serangkaian langkah wajib yang dilakukan oleh masyarakat untuk

melindungi diri dan keluarga dari suatu risiko ekonomi maupun fisiologi adalah

dengan turut serta pada asuransi sosial. Pendapat Rys sejalan dengan

berkembangnya pemikiran Tentang cara-cara menghadapi risiko ketidakstabilan

penghasilan manakala seseorang mengalami kecelakaan, sakit ataupun ketika

seseorang tidak lagi mempunyai kemampuan fisik karena usia tua atau cacat

phisik (risiko fisiologis) dan juga ketika seseorang tidak bekerja (risiko sosial),

padahal mereka harus tetap mempertahankan kehidupan keluarganya. Untuk

mengantisipasi risiko-risiko dimaksud, maka diperlukan dana sehingga perlu

26 Agusmindah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika & Kajian Teori, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 2010, h.xi.

27 Rys, Vladimir, Merumuskan Ulang Jaminan Sosial, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2011, h.
23.
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diciptakan sumber keuangan, harus ada pihak/lembaga yang melakukan

pengelolaan dana tersebut serta perlu dirumuskan program-program yang sesuai

dengan setiap risiko sehingga dapat mewujudkan cita-cita melindungi setiap

warga negara untuk mendapatkan taraf hidup yang layak.

Tentang hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam sesi Pengelolaan Jaminan

Sosial Nasional. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional dimana Pasal 1 angka 1 mendefinisikan bahwa Jaminan Sosial

adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. dan Pasal 1 ayat 2

mendefisinikan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara

penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara

jaminan sosial. Selanjutnya, Subianto menjelaskan bahwa SJSN adalah sistem

pemberian jaminan kesejahteraan berlaku kepada semua warganegara dan sifatnya

adalah dasar (Basic).28

Definisi ini hendak menegaskan bahwa fasilitas jaminan kesejahteraan

harus dapat dinikmati oleh semua warga Negara tanpa terkecuali. Menurut

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,

Jaminan Sosial mempunyai pengertian yang universal, sehingga jika disimak lebih

dalam, maka Jaminan Sosial merupakan suatu perlindungan bagi seluruh rakyat

dalam bentuk santunan baik berupa uang sebagai pengganti sebagian dari

penghasilan yang hilang atau berkurang maupun pelayanan sebagai akibat

peristiwa atau keadaan yang diakibatkan oleh risiko-risiko sosial berupa

28 Achmad Subianto, Sistem Jaminan Sosial Nasional, hal: 277, Gibon Books, Jakarta,
2010



43

kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia melalui

mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib.29

Menurut ILO30 bahwa jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan

oleh masyarakat melalui seperangkat kebijaksanaan publik terhadap tekanan-

tekanan ekonomi dan sosial bahwa jika tidak diadakan system jaminan sosial akan

menimbulkan hilangnya sebagia pendapatan akibat sakit, persalinan, kecelakaan

kerja, sementara tidak bekerja, cacat, hari tua dan kematian dini, perawatan medis

termasuk pemberian subsidi bagi anggota keluarga yang membutuhkan.

Jaminan sosial (social security) dapat didefinisikan sebagai sistem

pemberian uang dan/atau pelayanan sosial guna melindungi seseorang dari resiko

tidak memiliki atau kehilangan pendapatan akibat kecelakaan, kecacatan, sakit,

menganggur, kehamilan, masa tua, dan kematian.

Jaminan sosial mempunyai beberapa aspek yaitu:

a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup

minimal bagi tenaga kerja serta keluarganya.

b. Dengan adanya upaya perlindungan dasar akan memberikan kepastian

berlangsungnya arus penerimaan penghasilan, sebagai pengganti atau

seluruh penghasilan yang hilang.

c. Menciptakan ketenangan kerja karena adanya upaya perlindungan

terhadap resiko ekonomi maupun sosial.

29 Tim Internal SJSN PT Jamsostek (Persero), Kerangka Jaminan Sosial, “Menuju
Implementasi SJSN yang Ideal”.

30 Kementrian Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia, Reformasi Sistem
Jaminan Sosial di Indonesia : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan
Nasional Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI, Kementrian Kordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat, 2006. H. 33.
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d. Karena adanya upaya perlindungan dan terciptanya ketenangan kerja akan

berdampak meningkatkan produktifitas kerja.

e. Dengan terciptanya ketenangan kerja pada akhirnya mendukung

kemandirian dan harga manusia dalam menerima dan menghadapi resiko

sosial ekonomi.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk

menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang

layak. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan

program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program

Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk

diharakan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila tejadi

hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan,

karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan,

memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah salah satu bentuk perlindungan

sosial yang diselenggarakan oleh Negara Republik Indonesia guna menjamin

warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Menurut

UU No. 40 Tahun 2004, SJSN menggantikan program-program jaminan sosial

yang ada sebelumnya yang dinilai kurang memberikan manfaat maksimal bagi

penggunanya.
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C. PKH (Program Keluarga Harapan)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang

memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika

mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas

sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Secara khusus,

tujuan PKH terdiri atas:31

1) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM

2) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM

3)Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di

bawah 6 tahun dari RTSM

4)Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,

khususnya bagi RTSM.

Sasaran atau Penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin

(RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun

dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah

lbu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang

bersangkutan (jika tidak ada lbu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan

dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan

tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga.

Untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang

yang namanya tercantum di Kartu PKH.

31 Andi Z.A Dalung, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, (Jakarta:
Kementerian Sosial, 2013), h..37.
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Calon Penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama

mereka menerima bantuan, mereka akan: (1) Menyekolahkan anak 7-15 tahun

serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib

belajar; (2) Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan

prosedur kesehatan PKH bagi anak; dan (3) Untuk ibu hamil, harus memeriksakan

kesehatan diri dan janinnya ke fasilitats kesehatan sesuai dengan prosedur

kesehatan PKH bagi lbu Hamil.32

Pengertian PKH jelas disebutkan bahwa komponen yang menjadi fokus

utama adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama PKH Kesehatan

adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi

kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan

kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan, dan bukan

pengobatan).

Seluruh peserta PKH merupakan penerima jasa kesehatan gratis yang

disediakan oleh program Askeskin dan program lain yang diperuntukkan bagi

orang tidak mampu. Karenanya, kartu PKH bisa digunakan sebagai alat identitas

untuk memperoleh pelayanan tersebut.

Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan

angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka

pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin.

32 Widayanti Emmy, Pedoman Operasional Penyaluran Dana Bantuan PKH, (Jakarta:
Kementerian Sosial, 2013), h.55.
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Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum

menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di

sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% waktu tatap

muka.33

Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu

program nasional maupun lokal. Bantuan PKH BUKANLAH pengganti program-

program lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti

seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat

mengirim anak-anak ke sekolah.

Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara

meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat

miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban

pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan

keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita,

memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan

memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa

(nenek, bibi atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut Pengurus

Keluarga.Dana yang diberikan kepada pengurus keluarga perempuan ini telah

terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan

penerima bantuan.Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada

kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka

33 Ibid, h.33
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dapat digantikan oleh kepala keluarga Sebagai bukti kepesertaan PKH, KSM

diberikan Kartu Peserta PKH.Uang bantuan dapat diambil oleh Pengurus

Keluarga di Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta PKH dan tidak

dapat diwakilkan.Sebagian peserta PKH menerima bantuan melalui rekening bank

(BRI). Landasan Hukum:

1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kesejahteraan Sosial;

2) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

4) Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Sosial Bagi

Fakir Miskin;



BAB III

PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN GULAK-

GALIK BANDAR LAMPUNG

A. Sejarah Pembentukan Kelurahan Gulak-Galik

Dahulu pada tanggal 10 Agustus 1998 Kelurahan Gulak-Galik merupakan

bagian dari kelurahan Sumur Batu, lalu dipecah menjadi Kelurahan Gulak-Galik,

yang penduduk sebagian besar pendatang dari Banten, mereka berprofesi sebagai

pedagang serta para penduduk pendatang yang dari Banten mereka menjadi petani

di Lampung, setelah berhasil dari penjualan hasil pertanian di Lampung mereka

kembali ke Banten, lalu kembali lagi ke Lampung melakukan kegiatan pertanian

lalu balik lagi ke banten kegiatan mereka menjadi cikal-bakal nama Kelurahan

Gulak-Galik. Nama Kelurahan Gulak – Galik berasal dari aktivitas penduduk

pendatang yang dari Banten yang berprofesi sebagai pedagang yang pulang pergi

atau bulak-balik Lampung ke Banten, Banten ke Lampung, maka dinamakan

Gulak-Galik yang berasal dari kata Bulak-Balik. Kelurahan Gulak-Galik bagian

dari Kecamatan Teluk Betung Utara. Kelurahan Gulak-Galik merupakan bagian

dari Wilayah Kota Bandar Lampung.

1. Letak Geografis

a. Sebelah utara berbatasan dengan Gotong Royong

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kupang Kota

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Sumur Batu

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sumur Putri
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2. Kondisi Geografis

Ketinggian tanah dari permukaan laut 500 M dan suhu rata-rata 22 derajat

sampai dengan 34 derajat.

3. Jumlah Perangkat Kelurahan

a. Lurah : 1 orang

b. Kepala Urusan/Kasi : 2 orang

c. Kepala Lingkungan : 4 orang

d. Ketua RT : 2 orang

e. Staf : 24 orang

f. Babinsa : 1 orang

g. Babinkantibmas :1 orang

4. Kependudukan

a. Jumlah Kependudukan Menurut Jenis Kelamin

1) Laki-laki : 3.819 orang

2) Perempuan : 3.868 orang

3) Jumlah Seluruh : 7.687 orang

Tabel.1

Jumlah Pendudukan Menurut Kepala Keluarga

No Lingkungan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 LK I 1.982 1.998 3. 980
2. LK II 1.837 1.890 3.727

Jumlah 3.819 3.868 7.687
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Tabel.2

Data Penduduk Menurut Pekerjaan Dan Jenis Kelamin

No. Golongan Pekerjaan laki-laki Perempuan Jumlah
1 Pegawai Negri Sipil 143 115 258
2 TNI/POLRi 14 7 21
3 Dagang 478 981 1459
4 Tani 5 5
5 Tukang 193 15 208
6 Buruh 1270 1242 2512
7 Pensiunan 95 60 155
8 Lain-lain 1621 1448 3069

Total 3819 3868 7687

Tabel.3
Data Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin

No. Golongan Umur laki-laki Perempuan Jumlah
1 0 - 4 Tahun 382 383 765
2 5-6 Tahun 225 268 493
3 7 - 13 Tahun 421 383 804
4 14 - 16 Tahun 338 386 724
5 17 - 24 Tahun 527 522 1049
6 25 - 54 Tahun 1308 1280 2588
7 55 Tahun Ke Atas 618 706 1324

Total 3819 3928 7747
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Tabel.4
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

o
No.

TK. Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah

1
1.

Sarjana 236 211 447

2
2.

Sarjana Muda 79 57 136

3
3.

SLTA 1.061 1.039 2.100

4
4.

SLTP 577 577 1.154

5
5.

TK 144 141 285

6
6.

SD 613 594 1.204

7
7.

Belum Sekolah 1.109 1.249 2.358

8
8.

Buta Huruf - - -

Jumlah 3.819 3.868 7.687

B. Kelurahan Gulak-Galik

Kelurahan Gulak-Galik merupakan bagian dari kecamatan dari Teluk

Betung Utara yang berada di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

1. Mandat Pelayanan

Dengan ini kami sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar

yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima

sanksi sesuai peraturan dan perundangan –undangan yang berlaku.
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2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Kantor Kelurahan Kupang Kota menjadi Kantor yang

mampu mewujudkan Kelurahan untuk kemakmuran serta sistem pelayanan yang

prima.

b. Misi

1) Mewujudkan tertib adminitrasi secara transparan

2) Mewujudkan tertib adminitrasi secara sistematis

3) Mewujudkan tertib adminitrasi kepedudukan yang akurat

4) Memberikan pelayanan prima pada masyarakat



BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI
KECAMATAN GULAK-GALIK BANDAR LAMPUNG

A. Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan
Gulak-Galik Bandar Lampung

PKH adalah sebuah model perlindungan sosial berbasis keluarga. Secara

konseptual PKH termasuk dalam kategori bantuan sosial (social assistance), yakni

program jaminan sosial (social security) yang berbentuk tunjangan uang, barang,

atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada keluarga rentan

yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Keluarga miskin,

penganggur, anak-anak, penyandang cacat, lanjut usia, orang dengan kecacatan

fisik dan mental, kaum minoritas, yatim-piatu, kepala keluarga tunggal,

pengungsi, dan korban konflik sosial adalah beberapa contoh kelompok sasaran

bantuan sosial. Dalam pelaksanaan perlindungan sosial berbasis keluarga, sesuai

kebijakan pemerintah, termasuk bagian dari program penanggulan kemiskinan.

Program ditujukan kepada kelompok program bantuan sosial terpadu

berbasis keluarga. Program ini merupakan kebijakan perlindungan sosial dalam

rangka pemenuhan, hak dasar. Pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas

hidup masyarakat miskin (Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010). Melalui

Inpres Nomor 3 Tahun 2010, Presiden mengintruksikan kepada segenap Menteri,

Pimpinan Lembaga Non Departemen dan Kepala Daerah untuk mengambil

langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-

masing, untuk memfokuskan antara lain percepatan
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Kebijakan  perlindungan sosial mestinya dilaksanakan dengan prinsip-
prinsip:

a. Responsif terhadap realitas kebutuhan dan kondisi kehidupan kelompok

sasaran;

b. Terjangkau dalam konteks perencanaan anggaran jangka pendek dan

panjang;

c. Berkelanjutan, baik secara finansial dan politik;

d. Adanya kelembagaan dalam struktur pemerintahan yang berkelanjutan

maupun kelembagaan di tingkat implementasi terutama di struktur

masyarakat sipil;

e. Dibangun dengan prinsip memanfaatkan kemampuan individu, rumah

tangga dan komunitas serta menghindari penciptaan ketergantungan dan

stigma dan,

f. Mampu menanggapi skenario yang berubah cepat dan munculnya tantangan

baru.

Di Indonesia sejak tahun 2004 telah diterbitkan undang-undang terkait

perlindungan sosial, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional. Dalam sistem jaminan sosial ini diakui bahwa setiap orang

berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang

layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia

yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk memberikan jaminan sosiai yang

menyeluruh, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh

rakyat Indonesia, yang terdiri jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja,

jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Sedangkan undang
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undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial lebih banyak

mengatur perlunya keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga. PKH merupakan

program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada RTSM, yang

selanjutnya kepada mereka diwajibkan untuk melakukan pemanfaatan fasilitas

kesehatan dan pendidikan. Dalam pemberdayaan PKH terdapat dua komponen

yang menjadi fokus dalam program ini yaitu pendidikan dan kesehatan, namun

dalam bahasan ini penulis membatasi hanya pada Program Keluarga Harapan di

bidang kesehatan. Tujuan utama PKH Kesehatan adalah meningkatkan status

kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat

miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang

bersifat preventif (pencegahan, dan bukan pengobatan). Dalam Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program

Jaminan Kesehatan Masyarakat mencantumkan bahwa seluruh peserta PKH

merupakan penerima jasa kesehatan gratis yang disediakan oleh program

Jamkesmas dan program lain yang diperuntukkan bagi orang tidak mampu. PKH

memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan

mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan. Penerima bantuan PKH

diwajibkan melakukan sejumlah kewajiban aktifitas terkait dengan investasi

jangka panjang pengembangan kualitas SDM. Misalnya, penggunaan layanan

kesehatan dengan memanfaatkan layanan kesehatan pre-natal dan post-natal bagi

ibu hamil, mengimunisasi anak, memantau tumbuh kembang anak.
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Dalam survei kesehatan rumah tangga tahun 1995 menemukan tiga

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

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

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

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

Rendahnya warga miskin dalam mengakses pelayanan kesehatan semakin

memperburuk status kesehatan mereka, oleh karenanya sebagai program yang

memiliki tujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi serta

memperbaiki status kesehatan ibu dan anak, kewajiban peserta dikaitkan dengan

upaya untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Program Keluarga Harapan mempunyai dua prioritas bantuan dana, yaitu

untuk bidang kesehatan dan pendidikan, masing-masing bidang ini telah

dilakukan koordinasi sesuai dengan ketentuan dan alur mekanisme yang telah

ditetapkan, seperti bentuk kerja sama kepengurusan PKH dengan layanan

kesehatan maupun pendidikan, bekerja sama dengan seluruh puskesmas, rumah

sakit, layanan kesehatan melalui akses pemerintah, serta bekerja sama dengan

sekolah-sekolah, yang tentunya telah disepakati dari tingkat pusat. Berbeda

dengan bantuan – bantuan yang lain yang bersifat sementara serta kurang tepat

sasaran.

Program-program yang dilakukan oleh PKH meliputi, kegiatan kesehatan,

maupun pendidikan, yang merupakan komponen penting dalam PKH, setiap

program dan kegiatan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan secara umum

oleh UPPKH Pusat. Alur mekanisme PKH dilakukan dengan beberapa tahapan
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dimulai dari pemilihan peserta kelompok, pertemuan kelompok, pembayaran,

verifikasi komitmen, pengguhan atau pembatalan peserta PKH, pemuktahiran

data, dan pengaduan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti PKH merupakan upaya efektif

yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesehatan keluarga ibu

hamil, balita serta rumah tangga sangat miskin serta mengurangi beban hidup dan

meningkatkan pendidikan anak di Kelurahan Gulak-Galik. Hal ini terbukti bahwa

PKH, baik kesehatan maupun pendidikan telah berjalan dengan baik di Kelurahan

Gulak-Galik, walaupun di awal-awal masih terdapat proses adaptasi namun

sekarang telah mengalami perkembangan yang baik. Keberhasilan pelaksanaan

PKH patut dipertahankan bahkan harus dikembangkan sehingga terdapat

sinergisitas antara aspek pendidikan serta kesehatan yang pada akhirnya PKH

mampu mencapai tujuan serta indikator yang diharapkan oleh PKH. Kelembagaan

PKH

a. Dinkes dalam pelaksanaan PKH sebagai atasan yang membawahi Puskesmas

dan Bidan Desa yang bertugas memberikan pelyanan kesehatan kepada

peserta PKH.

b. Sosialisasi kepada peserta PKH dilakukan di awal program oleh Pendamping

PKH.

Kepesertaan PKH:

Data kepesertaan yang digunakan oleh PKH Kelurahan Gulak-Galik berasal

dari BPS Pusat.
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Pengajuan peserta baru tidak dapat dilakukan karena pendataan hanya dapat

dilakukan oleh BPS.

Calon penerima terpilih harus menandatangani persetujuan selama mereka

menerima bantuan, mereka akan :

a. Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namum belum

selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar.

b. Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan

prosedur kesehatan PKH bagi anak.

c. Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke

fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi ibu hamil.

Syarat Bantuan Kesehatan:
Tabel.5

Syarat dan Sasaran PKH

Sasaran Persyaratan (kewajiban peserta)

Ibu Hamil

Melakukan pemeriksaan kehamilan (antenatal care) sebanyak
minimal 4 kali (K1 di trimester 1, K2 di trimester 2, K3 dan K4 di
trimester 3) selama masa kehamilan.

Ibu Melahirkan
Proses kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih

Ibu Nifas

Ibu yang telah melahirkan harus melakukan pemeriksaan atau
diperiksa kesehatannya setidaknya 2 kali sebelum bayi mencapai
usia 28 hari

Bayi Usia 0-11
Bulan

Anak berusia di bawah 1 tahun harus diimunisasi lengkap dan
ditimbang secara rutin setiap bulan.

Bayi Usia 6-11
Bulan Mendapat suplemen tablet vitamin A

Anak Usia 1-5
Tahun

Dimonitor tumbuh kembang dengan melakukan penimbangan
secara rutin setiap 1 bulan;
Mendapatkan vitamin A sebanyak 2 kali setahun pada bulan
Februari dan Agustus

Anak Usia 5-6
Tahun

Melakukan penimbangan secara rutin setiap 3 bulan sekali
dan/atau mengikuti program pendidikan anak usia dini.
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Tabel diatas adalah syarat dari sasaran PKH1.

Fasilitas kesehatan yang disediakan adalah:

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

 Dokter, Bidan, Petugas Gizi, Jurim, Kader, Perawat

 Bidan kit, posyandu kit, antropometri kit, imunisasi kit

 Tablet Fe, Vitamin A, Obat-obatan dan bahan-bahan pelayanan kesehatan

ibu & bayi baru lahir.

 Vaksin BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B, TT ibu hamil

 Buku register (Kartu Menuju Sehat)

Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum

menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di

sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% tatap muka.

Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota

keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen

kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari bisa berubah

sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi

syarat yang ditentukan.

1 Hasi Wawancara dengan Ibu Meitia Fitria Selaku Pendamping PKH Kelurahan Gulak-
Galik pada tanggal 2 Agustus 2016 di Kantor Sekretariat PKH.
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Tabel.6

Bantuan Setiap KSM Setiap Tahun

Skenario Bantuan Bantuan per KSM per tahun

Bantuan tetap 200.000

Bantuan bagi KSM yang memiliki:

Anak usia di bawah 6 tahun dan/ atau ibu
hamil/menyusui 800.000

Anak usia SD/MI 400.000

Anak usia SMP/MTs 800.000

Rata-rata bantuan per KSM 1.390.000

Bantuan minimum per KSM 600.000

Bantuan maksimum per KSM 2.200.000

Catatan2:

a. Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi KSM dengan anak di bawah 6

tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung

berdasarkan jumlah anak.

b. Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan KSM per tahun.

c. Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-

rata KSM per tahun.

Calon Peserta PKH yang telah ditetapkan menjadi peserta PKH dan

menandatangani komitmen, jika suatu saat melanggar atau tidak memenuhi

persyaratan yang telah ditetapkan, baik syarat kesehatan maupun syarat

2 Hasil Dokumentasi Pada Arsip Di Kantor Sekretariat PKH Kota Bandar Lampung.
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pendidikan, maka bantuannya akan dikurangi, dan jika terus menerus tidak

memenuhi komitmennya, maka peserta tersebut akan dikeluarkan dari program.

Program keluarga harapan bidang kesehatan mensyaratkan peserta PKH

(yaitu ibu hamil, ibu nifas dan anak usia < 6 tahun) melakukan kunjungan rutin ke

berbagai sarana kesehatan. Oleh karena itu, program ini secara langsung akan

mendukung pencapaian target program kesehatan. Di samping itu, PKH juga

merupakan bagian yang tidak terlepaskan dengan program Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (JPKMM). Setiap anggota keluarga peserta

PKH dapat mengunjungi dan memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan.

Puskesmas diharapkan mampu memberi seluruh paket layanan kesehatan

yang menjadi persyaratan bagi peserta PKH Kesehatan termasuk memberikan

pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar (khususnya puskesmas PONED).

Puskesmas pembantu dan Puskesmas keliling, yang merupakan satelit Puskesmas

(dan jika dilengkapi dengan tenaga bidan), sangat diharapkan dapat memberikan

pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir. Pondok bersalin desa

(dikenal dengan sebutan Polindes) biasanya dilengkapi dengan tenaga bidan desa.

Polindes diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu

selama kehamilan, pertolongan persalinan, dan bagi bayi baru lahir; maupun

pertolongan pertama pada kasus-kasus gawat darurat.

Posyandu yang dikelola oleh para kader kesehatan dengan bantuan dan

supervisi dari Puskesmas, Pustu, serta Bidan desa diharapkan dapat memberikan

pelayanan antenatal, penimbangan bayi, serta penhyuluhan kesehatan. Di samping

memberikan pelayanan kesehatan di polindes, bidan desa yang melakukan praktek
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di rumah dapat dimanfaatkan oleh peserta PKH khususnya dalam pemeriksaan ibu

hamil, memberikan pertolongan persalinan, maupun memberikan pertolongan

pertama pada kasus-kasus kegawatdaruratan. Program ini merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari program JPKMM, maka kegiatan PKH kesehatan

sepenuhnya dibiayai dari sumber program JPKMM/Askeskin di Puskesmas. Oleh

karena itu, hak-hak yang akan diterima oleh PPK sesuai dengan apa yang diatur

dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program JPKMM/Askeskin.

Pada tahap awal pelaksanaan, puskesmas dan posyandu memiliki peran

penting dalam menetapkan jadwal kunjungan bagi setiap anggota keluarga peserta

PKH ke berbagai fasilitas kesehatan. Prosedur penetapan jadwal kunjungan

peserta PKH adalah sebagai berikut; Puskesmas akan menerima formulir jadwal

kunjungan peserta PKH kesehatan dari UPPKH Kecamatan (Pendamping). Dalam

formulir jadwal kunjungan tersebut sudah tertulis nama anggota keluarga, jenis

pelayanan/pemeriksaan kesehatan yang diwajibkan, status pelayanan/pemeriksaan

kesehatan, tanggal dan nama/tempat pelayanan kesehatan. Untuk mengisi status

pemberian pelayanan kesehatan:

a) Jika calon peserta PKH sudah pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan

di Puskesmas dan atau jaringan kerja Puskesmas tersebut, maka petugas

puskesmas harus mencocokkan dengan register yang tersedia di

Puskesmas (yaitu kohor ibu hamil, KMS, buku imunisasi, penimbangan,

dll). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari buku register, petugas

puskesmas mengklarifikasi status pemberian pelayanan kesehatan yang

sudah diberikan kepada setiap anggota keluarga peserta PKH.
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b) Jika calon peserta PKH belum pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan

di Puskesmas dan atau jaringan kerja Puskesmas (ini berarti register calon

peserta tersebut tidak tersedia di puskesmas), maka petugas puskesmas

harus menanyakan langsung kepada calon peserta PKH pada waktu acara

pertemuan awal.

c) Setelah klarifikasi status pemberian pelayanan kesehatan dilakukan,

petugas puskesmas menetapkan tanggal dan nama sarana kesehatan/PPK

yang harus dikunjungi oleh seluruh anggota keluarga peserta PKH yang

disyaratkan.

d) Formulir kunjungan yang sudah terisi akan diambil langsung oleh

pendamping PKH di puskesmas (paling telat 1 minggu sebelum acara

pertemuan awal).

Petugas kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan

baik secara aktif maupun pasif kepada semua peserta PKH. Secara aktif, misalnya

mengunjungi peserta PKH yang tidak hadir sesuai jadwal yang sudah ditetapkan

untuk diberikan pelayanan dan pembinaan. Secara pasif dengan cara memberikan

pelayanan kesehatan bagi peserta yang mendatangi fasilitas kesehatan. Dalam

memberikan pelayanan, petugas kesehatan harus mengacu kepada ketentuan dan

pedoman pelayanan kesehatan yang berlaku. Penetapan persyaratan PKH

kesehatan akan berimplikasi pada peningkatan jumlah kunjungan di fasilitas

kesehatan. Oleh karenanya, pemberi pelayanan kesehatan harus menjamin

ketersediaan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan (seperti, Vitamin A, Vaksin,

tenaga kesehatan, dll).
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Pembayaran bantuan komponen kesehatan pada tahap berikutnya

diberikan atas dasar verifikasi yang dilakukan oleh petugas puskesmas. Jika

peserta PKH memenuhi komitmennya (yaitu mengunjungi fasilitas kesehatan

yang sudah ditetapkan sesuai jadwal kunjungan di atas), maka peserta PKH akan

menerima bantuan tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur

verifikasi komitmen peserta adalah sebagai berikut:

1) PPK akan menerima formulir verifikasi komitmen peserta PKH dari PT

POS (Form K).

2) Petugas puskesmas (jika diperlukan) mengirim formulir verifikasi tersebut

ke setiap PPK yang berada di bawah otoritas puskesmas, seperti Pustu,

Polindes, Posyandu. Pengiriman formulir ke setiap PPK ini perlu

dicocokan dengan jadwal kunjungan yang telah ditetapkan.

3) Proses verifikasi yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan adalah

memeriksa formulir K tersebut dan mengisi bulatan pada nama anak dan

atau ibu hamil yang tidak hadir sesuai jadwal kunjungan yang telah

ditentukan.

4) Formulir yang telah diperiksa / diverifikasi oleh petugas kesehatan tersebut

selanjutnya diambil langsung) oleh petugas puskesmas. Petugas

puskesmas selanjutnya merekap/mencatat anak dan atau ibu hamil yang

tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan.

5) PT POS akan mengambil hasil catatan ketidakhadiran ini setiap 3 bulan

sekali.
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Kepala Puskesmas bertanggung jawab dalam mengkoordinir pelaksanaan

kegiatan (yaitu semua kewajiban PPK dalam PKH). Ringkasan Hak dan

Kewajiban Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dalam PKH.

Bantuan tunai yang diberikan kepada KSM peserta PKH, bukan untuk

membiayai/membayar jasa layanan kesehatan atau pendidikan. Jenis lembaga

pendidikan dasar yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak penerima bantuan PKH

terdiri dari : Lembaga Pendidikan Formal:

a) Sekolah Dasar (SD)

b) Madrasah Ibtidaiyah (MI)

c) Sekolah Menengah Pertama (SMP)

d) Madrasah Tsanawiyah (MTs)

e) Pesantren Salafiyah

Lembaga Pendidikan Non Formal:

a) BPKB (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar)

b) SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)

c) PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

Lembaga pendidikan tersebut di atas memiliki peranan penting untuk

mensukseskan pencapaian tujuan PKH pendidikan. Setiap satuan pendidikan

diharuskan menerima anak peserta PKH yang mendaftar sesuai ketentuan yang

berlaku, dan dibebaskan dari segala bentuk biaya pendidikan. Sesuai dengan tugas

dan fungsinya, institusi pendidikan berkewajiban memberikan pendidikan kepada

seluruh peserta didik yang terdaftar. Penyelenggara satuan pendidikan harus

memberikan pengajaran kepada peserta didik, termasuk anak-anak dari keluarga
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penerima bantuan PKH pendidikan. Pengajaran harus mengacu kepada kurikulum

yang berlaku untuk setiap jenjang dan jalur pendidikan. Bantuan tunai PKH

komponen pendidikan akan terus diberikan bagi peserta PKH jika anak-anak dari

keluarga penerima bantuan PKH memenuhi komitmennya, yaitu menghadiri dan

mengikuti proses pembelajaran minimal 85% hari efektif sekolah/tatap muka

dalam sebulan selama tahun pelajaran berlangsung. Tingkat kehadiran peserta

didik harus diverifikasi oleh para tenaga pendidik di lembaga pendidikan baik

formal maupun non formal. Lembaga pendidikan akan menerima formulir

verifikasi PI (terlampir) dari PT POS.

a) Sesuai aturan yang berlaku di sekolah, tenaga pendidikan melakukan

absensi kehadiran peserta didik di tiap-tiap kelas / kelompok belajar.

b) Untuk keperluan verifikasi komitmen peserta PKH, tenaga pendidik harus

merekap absensi kehadiran peserta didik di kelas/kelompok belajar selama

satu bulan berjalan (tindak lanjut tahap dua diatas). Selanjutnya tenaga

pendidik mencatat nama peserta didik peserta PKH yang tidak hadir/tidak

memenuhi komitmen kehadiran yang telah ditentukan, yaitu setidaknya

85% dari jumlah hari efektif sekolah atau ketentuan tatap muka yang

berlaku setiap bulannya. Pencatatan dilakukan dengan mengisi bulatan

lingkaran dalam formulir verifikasi PI hanya bagi peserta didik yang tidak

memenuhi komitmen kehadirannya.

c) Formilir verifikasi PI yang telah diisi / diperiksa oleh tenaga pendidik

(sekolah SD/MI, SMP/MTs, pesantren salafiyah, lembaga pendidikan non
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formal lainnya), dan diketahui oleh kepala sekolah, setiap 3 bulan akan

diambil oleh petugas pos untuk diproses lebih lanjut.

Pimpinan satuan pendidikan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan

pelaksanaan PKH di setiap lembaga pendidikan. Pimpinan satuan pendidikan juga

harus menjamin agar ketiga peran tersebut di atas dapat dijalankan dengan

optimal. Ringkasan peran lembaga pendidikan:

a) Menerima pendaftaran anak keluarga penerima bantuan PKH di satuan

pendidikan.

b) Memberikan pelayanan pendidikan kepada anak keluarga penerima

bantuan.

c) Melakukan verifikasi kehadiran anak keluarga penerima bantuan PKH di

tiap-tiap kelas/kelompok belajar.

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Pelayanan

Program Keluarga Harapan di Kelurahan Gulak-Galik Bandar

Lampung

1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pelayanan Program Keluarga

Harapan di Kelurahan Gulak-Galik Bandar Lampung

a) Pendamping berperan aktif memfasilitasi peserta PKH untuk

komitmen dalam pendidikan,

b) operator menyediakan data yang dapat memudahkan aktivitas

verifikasi yang dilakukan oleh pendamping,

c) dinas Sosial yang aktif melakukan koordinasi bulanan dengan

pendamping/operator,
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d) petugas fasilitas kesehatan (faskes) ramah dalam melayani peserta

PKH,

e) petugas fasilitas pendidikan (fasdik) membantu memudahkan anak

peserta PKH dalam memenuhi kewajibannya sekolah, dan

f) kondisi geografis dengan lingkungan sekitar fasilitas pendidikan aman

dan mendukung anak peserta PKH untuk belajar.

g) Kehadiran pendamping di lembaga bayar memudahkan peserta dalam

mengambil bantuan,

h) Operator melakukan rekap hasil rekonsiliasi penyaluran bantuan,

i) Dukungan dinsosdalam penyaluran bantuan memudahkan proses

penyaluran bantuan,

j) Peserta PKH mengetahui jadwal pengambilan bantuan setiap tahap,

k) Lembaga bayar menyalurkan bantuan tepat jumlah,

l) Lingkungan kantor lembaga bayar aman dan mendukung peserta pkh

dalam mengambil bantuan.

m) Pendamping melakukan pemutakhiran data setiap ada perubahan data

anggota keluarga peserta PKH,

n) Rekap hasil pemuktahiran data yang dibuat operator cukup

memudahkan,

o) Peserta PKH selalu memberitahu pendamping saat melahirkan,

p) Ruang sekretariat UPPKH yang disediakan Dinas Sosial nyaman untuk

bekerja,
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q) Kondisi jaringan internet di UPPKH lebih cepat dibandingkan jaringan

internet di kabupaten/kota.

2. Faktor yang Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Program

Keluarga Harapan di Kelurahan Gulak-Galik Bandar Lampung

a) Belum semua pendamping melakukan pertemuan kelompok sesuai

aturan yang berlaku (setiap bulan). Hal ini menyebabkan fungsi

pendampingan tidak berjalan secara efektif,

b) Masih terdapat operator yang belum menyediakan data verifikasi

untuk pendamping,

c) Alokasi dana sharing yang dialokasikan Dinas Sosial belum

sepenuhnya menunjang aktivitas pendamping dalam melakukan

verifikasi,

d) Masih terdapat peralatan fasilitas kesehatan yang belum memadai

untuk melakukan pemeriksaan kesehatan,

e) Masih terdapat sarana prasarana sekolah yang belum memadai,

f) Masih terdapat lingkungan sekitar fasilitas kesehatan masih belum

aman dan mendukung peserta PKH untuk memeriksa kesehatannya.

g) Pendamping tidak melakukan rekap data penyaluran,

h) Operator belum optimal dalam membantu menyiapkan daftar bayar

peserta PKH per pendamping,

i) Peserta PKH belum mengetahui jumlah bantuan yang akan

diperolehnya setiap tahap,
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j) Dinas Sosial belum menentukan jadwal penyaluran bersama lembaga

bayar secara baik,

k) Lembaga bayar belum cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan

permasalahan penyaluran bantuan yang terjadi,

l) Kondisi jalan antara rumah KSM dan lembaga bayar sulit dilalui.

m) Pendamping tidak membuat laporan pemutakhiran data setiap bulan

sehingga tidak ada fungsi kontrol terhadap perubahan data peserta

PKH dampingannya,

n) Operator tidak melakukan entry pemuktahiran data setiap kali ada

perubahan data,

o) Peserta PKH tidak memberikan informasi kepada pendamping saat

melahirkan,

p) Perangkat komputer yang disediakan Dinas Sosial belum memadai

untuk melakukan pemutakhiran data,

q) Jaringan di UPPKH kabupaten/kota tidak memadai untuk digunakan

dalam mengirim data hasil pemutakhiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan :

1. PKH dari sisi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sudah

berjalan cukup optimal, hal ini dapat dilihat dengan tingkat kesadaran

kesehatan peserta seperti ibu hamil dan ibu yang memiliki anak balita

untuk tiap bulan memeriksakan kesehatan kehamilannya tiap bulan serta

pergi ke Posyandu, serta dibidang pendidikan anak-anak peserta PKH rajin

masuk sekolah hal ini dibuktikan dengan absensi sekolah, mereka yang

melanggar ketentuan PKH akan mengalami sanksi berupa denda

pemotongan bantuan, adanya pendampingan yang memadai serta

terjalinnya koordinasi antar instansi terkait dalam mensukseskan PKH.

a. Faktor mendukung terselenggaranya PKH dengan baik adalah

pendamping berperan aktif memfasilitasi peserta PKH untuk berkomitmen

pendidikan serta petugas memfasilitasi kesehatan dan fasilitasi pendidikan

dalam melayani peserta PKH.

b. Faktor menghambat terselenggaranya PKH adalah belum semua

pendamping PKH melakukan pertemuan kelompok sesuai aturan yang

berlaku tiap bulan hal ini menyebabkan fungsi pendamping PKH tidak

berjalan secara efektif, serta lembaga bayar belum cepat tanggap

menyelesaikan penyaluran bantuan terjadi.
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PKH yang terselenggarakan di Kelurahan Gulak-Galik telah berjalan

dengan baik namun ada beberapa warga yang layak mendapatkan bantuan namun

tidak mendapat bantuan, serta mereka mendapat dana bantuan, dana tersebut

kurang memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam kegiatan sosialisasi terdapat permasalahan seperti Bahasa yang

digunakan/ disampaikan terlalu teknis dan formal, sehingga menyulitkan peserta

PKH yang tingkat pengetahuan dan pemahaman bahasa teknisnya kurang

sehingga menghambat sosialisasi, dalam manajemen pengorganisasian dalam

tahap pembayaran tidak berjalan tertib, dalam manajemen pelaksanaan verifikasi

komitmen sesuai dengan data absensi kehadiran peserta PKH, dan apabila peserta

tidak mematuhi komitmen maka akan ada pemotongan uang tergantung absensi

kehadiran besarnya pemotongan, meskipun telah dilakukan sosialisasi tentang

PKH beserta sanksinya hal ini tidak lantas membuat peserta PKH tunduk dalam

komitmen sehingga dikenakan sanksi yang berlaku.

B. Saran

1 Pengelola PKH berdasarkan hasil penelitian, pengelola PKH lebih

memaksimalkan masyarakat yang layak mendapatkan bantuan PKH yang

sesuai dari kebutuhan mereka.

2 peserta PKH seharusnya dapat mengelola dana bantuan dengan baik dan

peserta PKH dapt berwirausaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya

ketika mereka tidak lagi menjadi peserta PKH.
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3 Menurut Peneliti PKH sudah memaksimalkan kebijakan dalam membantu

masyarakat kaum akar rumput untuk memenuhi kebutuhannya dalam

bidang pendidikan serta kesehatan.


