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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Muara Jalai Kec. 

Kampar Utara Kab. Kampar mengenai Implementasi Bantuan Sosial Program 

Keluarga Harapan (PKH) di Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Implementasi bantuan sosial PKH di Desa Muara Jalai belum terlaksana 

dengan cukup baik, karena penetapan sasaran penerima bantuan PKH itu 

dilakukan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga yang mengirimkan 

data calon penerima berdasarkan penulusuran data KKS per Kecamatan 

atau menggunakan data PPLS dari BPS tahun 2011 ke daerah wilayah 

PKH, sedangkan untuk pelaksanaan verifikasi data juga belum terlaksana 

dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan pelaksana PKH atau 

pendamping tidak ada melakukan verifikasi data dengan aparat Desa 

Muara Jalai. Sehingga berdampak pada kenyataan yang terjadi dilapangan 

ada bebarapa masyarakat penerima PKH yang sudah layak hidupnya atau 

tidak termasuk dalam daftar nama keluarga miskin masih juga 

mendapatkan bantuan PKH. Sedangkan pada pelaksanaan pertemuan awal 

dan validasi, penyaluran bantuan, pembentukan kelompok peserta PKH, 

verifikasi komitmen peserta PKH pada komponen kesehatan dan 

komponen pendidikan, dan pemutakhiran data telah dilaksanakan oleh 

pelaksana sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. 
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b. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti dapat mendeskripsikan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan sosial PKH 

yang belum terlaksana dengan cukup baik dipengaruhi oleh faktor 

komunikasi yakni media penyaluran komunikasi (transmisi) dalam 

pelaksanaan bantuan PKH belum berjalan efektif sehingga mengakibatkan 

kesalah-pahaman antara warga desa dengan aparat Desa Muara Jalai yang 

disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan  penetapan 

sasaran penerima bantuan PKH. Kemudian kejelasan dalam pelaksanaan 

verifikasi juga belum berjalan efektif karena hanya dilakukan secara 

sepihak oleh pelaksana PKH. Selanjutnya dalam pelaksanaan pengusulan 

data calon penerima PKH belum terlaksana secara konsisten ditiap-tiap 

daerah oleh pelaksana PKH dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

Selanjutnya faktor yang mempengaruhinya adalah faktor struktur birokrasi 

dalam melaksanakan fragmentasi atau tanggung jawab pelaksana PKH. 

Dalam hal ini pelaksana PKH tidak ada melakukan koordinasi dengan 

dinas lain yang merupakan mitra kerja sama PKH itu sendiri sehingga 

salah satu fungsi kartu PKH untuk mendapatkan layanan gratis di fasilitas 

kesehatan khususnya rumah sakit tidak berjalan dengan baik. Berkenaan 

dengan sumber daya dan disposisi (sikap pelaksana) dalam pelaksanaan 

implementasi bantuan sosial PKH merupakan faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan bantuan sosial PKH tersebut agar dapat berjalan dengan baik. 
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6.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan 

sebelumnya dalam pelaksanaan program PKH, adapun saran yang dapat penulis 

sampaikan adalah sebagai berikut:  

a. Pelaksana PKH seharusnya melakukan verivali data pada saat pertama kali 

bantuan dikeluarkan sehingga masyarakat yang menerima bantuan PKH 

ini adalah masyarakat yang benar-benar layak untuk djadikan peserta 

PKH. 

b. Diharapkan adanya mekanisme yang lebih fleksibel untuk melakukan 

pengajuan tambahan KM/peserta PKH yang sesuai kriteria, bukan hanya 

menjadi kewenangan pusat melainkan juga wilayah atau kabupaten dan 

kecamatan melalui mekanisme pendataan yang jelas dalam proses 

pemilihan KM/peserta. 

c. Pelaksana PKH perlu meningkatkan dan mempertimbangkan media 

komunikasi yang pilih agar komunikasi tersebut dapat berjalan lebih 

efektif . 

d. Koordinasi antar lembaga harus ditingkatkan lagi. Hal ini perlu dilakukan 

karena koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah tersebut akan 

meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dan berjalan secara efektif. 

Demikian kesimpulan dan saran yang bisa peneliti paparkan. Semoga 

kesimpulan dan saran ini bisa merepresentasikan hasil dari penulisan skripsi ini 

dan menjadi bahan pertimbangan dikemudian hari. 


