
80

BAB VI

PENUTUP

Bedasrkan hasil penelitian dan temuan serta pembahsaan dan bab-bab

sebelum maka dalam bab ini penelitia akan membuat suatu kesimpulan serta

memberikan saran-saran yang diharapkan mampu meberikan manfaat bagi

pemerintah dan masyarkat Kelurahaan Sedinginan kecamatan Tanah Putih

Kabupaten Rokan Hilir.

6.1 Kesimpulan

Program PKH ( pedoman Umum PKH: 2016) merupakan bantuan dan

perlindungan social yang termasuk dalam kluster pertama strategi penanggulan

kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan bersyarat dan

disesuaikan dengan persyaratan pendidikan dan kesehataan.Tujuan program ini

berkaitan dengan  upaca mempercepat pencapaian target (Millenium Development

Goals atau MDGs).

Tujuan Pembangunan Milenium (bahasa Inggris : Millennium Development

Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs) adalah

 Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan

 Mencapai pendidikan dasar untuk semua

 Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

 Menurunkan angka kematian anak

 Meningkatkan kesehatan ibu
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 Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya

 Memastikan kelestarian lingkungan hidup

 Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Miskin (KM)

berdasarkan Basis Data Terpadu. Peserta PKH harus terdaftar dan hadir pada

fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta PKH di bidang

kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi

dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan

kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran

anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan

menengah. Khusus anggota keluarga peserta PKH penyandang disabilitas,

kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya

Dalam penelitian ini hanya membahs tentang Efektifitas Tujuan Program

Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Kelurahaan Sedinginan. Sehingga penelitiaan ini hanya berfokus terhadap tujuan

pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dikelurahan Sedinginan.

Adapun hasil dari penelitian ini yang dapat penulis sajikan antara lain sebagai

berikut :

Di dalam Efektifitas Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) di

Kelurahan Sedinginan,  penulis menggunakan indikator dari buku pendoman

umum Program Kelurga Harapan (PKH) seperti kesehatan, pendidikan dan

ekonomi.
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Indikator yang efektif dalam pelaksanaan yang dilakukan di Kelurahaan

Sedinginan adalah pendidikan melalui pengurangan resiko anak putus sekolah

karena melalui dana bantuan program keluarga Harapan ini anak-anak yang orang

tuannya kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan sekolah mereka sehingga

resiko anak putus sekolah itu semakin kecil.

Selanjutnya indikator yang kurang efektif dalam meningkatkatkan Efektifitas

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)  dikelurahan Sedinginan, adalah

masalah kondisi ekonomi melalui peningkatan ekonomi dengan usaha bersama.

Walaupun sudah ada rancangan bersama yang dibentuk perkelompok dengan dana

yang disediakan, namun dana tersebut belum cair hingga saat sekarang ini,

sehingga masyarakat sulit dalam menentukan usaha adapun usaha yang didapat,

masih juga terhalang dengan tempat atau lahan yang dinggunakan untuk usaha.

6.2 Saran

Bedasarkan pengamatan penulis sela ini selama penelitian menemukan

berbagai kekuranga, maka mencoba memberi saran bagi lurah, pendamping PKH,

dan masyarakat peserta PKH. Saran tersebut dapat menjadikan masukan bagi

Kelurahan Sedinginan dalam pelaksanaan program keluarga Harapan. Peneliti

memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) hendaknya pihak

PKH bekerjasama atau berkoordinasi dengan kelurahan, sehingga lebih

gampangan lagi dalam pengawasan pelaksanaan tersebut.
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2. Dalam bantuan dana pendidikan pendamping PKH lebih teliti lagi atau

lebih seginifikan untuk mengawas dana tersebut untuk dinggunakan untuk

keperluan apa.

3. Sebaiknya pemerintah memberikan dana bantuan secara merata, shingga

tidak adanya keterlambatan dalam membuat usaha bersama.

4. Sebaiknya pemerintah memberikan suatu tempat atau lahan untuk

dinggunakan membuka usah bersama didaerah tersebu, dengan

memberika membebaskan suatu lahan untuk peserta PKH.


