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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan 

(UPPKH) di Kabupaten Karimun yang bertujuan untuk mengetahui implementasi 

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kundur Barat. 

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi Program Keluarga 

Harapan (PKH) di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi 

Kepulauan Riau dalam ketegori Baik dengan nilai persentase rata-rata 61,74%. 

Namun berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan bahwa 

implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kundur Barat 

belum maksimal dan belum sesuai dengan pedoman umum Program Keluarga 

Harapan (PKH).Hal ini terlihat dari intreprestasi indikator komunikasi bahwa 

penyampaian informasi dari pelaksana PKH dengan Peserta PKH dalam kategori 

kurang baik.hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat  yang kurang mengerti 

dan faham dengan informasi yang disampaikan oleh pelaksana PKH juga 

kurangnya sosialisasi yang di lakukan pelaksana PKH. 

 Dalam indikator sumber daya dapat dilihat dariketerbatasan Sumber 

Daya/staff yang melaksanakan program PKH, juga pelaksana PKH yang tidak 

melaksanakan tugasnya dengan baikdimana kurangnya dalam memberikan 

pelayanan yang nyaman dan baik kepada peserta PKH terkait penggunaan kartu 

PKH di fasilitas kesehatan, juga skill sumber daya yang dimiliki hanya lulusan 

SMA yang mana sesuai dengan buku pedoman umum PKH harusnya lulusan S1. 
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 Kemudian dari indikator disposisi (sikap)masih adanya pelaksana PKH 

yang kurang ramah dan baik dalam pemberian pelayanan dan mengatasi persoalan 

yang dihadapi peserta PKH selaku pendamping yang mendampingi dan 

memotivasi peserta PKH tersebut. 

 Dan hasil dari indikator struktur birokrasi masihKurangnya pengawasan 

yang dilakukan pihak dinas sosial terkait pelaksanaan PKH yang tidak sesuai 

dengan pedoman umum PKH. 

6.2 Saran 

Demi tercapainya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di 

Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun yang lebih baik lagi, maka penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut:  

1. Bagi pihak Dinas Sosial, agar terus melakukan upaya dan pengawasan bagi 

tercapainya meraih keluarga sejahtera dengan meningkatkan kunjungan kerja 

secara rutin dengan melibatkan pihak terkait Kecamatan Kundur Barat juga 

kecamatan-kecamatan lainnya yang mendapat bantuan Program Keluarga 

Harapan/peserta Program Keluarga Harapan sehingga permasalahan yang 

dialami peserta Program Keluarga Harapan dapat terangkat dan menjadi 

perhatian pemerintah sehingga untuk kedepannya dapat terimplementasi 

dengan maksimal. 

2. Bagi pihak pemerintah daerah baik Kabupaten maupun Provinsi agar dapat 

meningkatkan upaya meraih keluarga kesejahteraan dalam Program Keluarga 

Harapan yang berkelanjutan tidak sekedar pemberian bantuan semata. 
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3. Kepada pihak kantor Dinas Sosial dan Kantor Camat Kundur Barat untuk 

mengawasi jalannya Program tersebut serta mendukung Program Keluarga 

Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan Rumah Tangga Sangat 

Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM). 

4. Pihak pelaksana Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan 

kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin 

(RTSM/KSM) harus mensosialisasikan program PKH kepada peserta PKH 

dengan tujuan agar mereka paham dan tepat sasaran sehingga tingkat 

kemiskinan bisa di minimalisir. 


