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BAB VI 

PENUTUP 

 Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden dan pembahasan pada 

bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan 

memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi 

pelaksanaan program dan instansi terkait. 

6.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitan mengenai Analisis Implementasi 

Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten 

Rokan Hilir Tahun 2016 dengan didasarkan pada Indikator pengukuran dari Teori 

Implementasi Kebijakan Model Edward III oleh George Edward (1980) dalam 

(Riant Nugroho, 2009: 512) adalah sebagai berikut: 

a) Komunikasi (communication), yakni berkenaan dengan bagaimana 

PKH tersebut dikomunikasikan kepada Peserta PKH sebagai sasaran 

kebijakan. Menurut hasil penelitian, Komunikasi yang terjadi antar 

pelaksana kebijakan PKH di Kecamatan Bagan Sinembah belum 

dilakukan secara maksimal karena ketidaktersediaannya akses 

komunikasi dan pertemuan/rapat intern ataupun sosialisasi tidak 

dilakukan secara intens dan kontinu sehingga menimbulkan 

miscommunication dalam pelaksanaannya. 

b) Sumber Daya (Resources), berkenaan dengan ketersediaan sumber 

daya pendukung, yakni sumber daya manusia/ staf PKH di Kecamatan 
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Bagan Sinembah dianggap sudah memberikan kontribusi yang baik 

dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Bagan Sinembah, sedangkan 

sumber daya finansial/ dana dianggap masih kurang masksimal 

dirasakan manfaatnya karena nominal bantuan yang kecil dan belum 

mampu mencukupi kebutuhan kesehatan dan pendidikan peserta PKH. 

Selanjutnya ketersediaan Sumber daya fasilitas yakni sarana prasarana 

yang digunakan dalam PKH tidak memadai. 

c) Disposisi (Disposition or attitudes), berkenaan dengan kecakapan dan 

keramahan petugas, dalam pelaksanaannya PKH di Kecamatan Bagan 

Sinembah Kabupaten Rokan Hilir petugas yang terlibat sudah 

memuaskan karena sudah mampu memberikan pelayanan dengan 

kinerja yang baik namun dengan sisi kecakapan pengetahuan program 

yang kurang. 

d) Struktur Birokrasi (Bureaucratic structures), berkenaan dengan 

kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara PKH, 

dinyatakan bahwa implementasi PKH di Kecamatan Bagan Sinembah 

dilaksanakan dengan prosedur yang masih berbelit-belit dan struktur 

birokrasi yang tidak memiliki kesesuaian antara kewenangan dengan 

pelaksanaannya dilapangan. 
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6.2 Saran 

 Adapun saran penulis mengenai Implementasi PKH di Kecamatan Bagan 

Sinembah Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan Pendataan ulang dari pihak UPPKH-Pusat dengan ikut 

melibatkan dan memberikan kewenangan campur tangan Pendamping-Kec 

dalam memilih Keluarga Miskin sebagai calon penerima PKH yang sesuai 

kriteria dengan data yang up to date agar bantuan dapat diterima oleh 

sasaran yang benar membutuhkan. 

2. Adanya mekanisme yang lebih fleksibel untuk melakukan pengajuan 

tambahan KM (Keluarga Miskin)/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 (Keluarga Miskin). 

3. UPPKH-Pusat melakukan perubahan sistem kerja yang sebelumnya yaitu 

sistem kerja Deadline yang dianggap membebani Pendamping-Kec dan 

mempengaruhi keoptimalan kinerja Pendamping-Kec atau mengambil 

kebijakan dengan menambah jumlah Pendaming-Kec dengan alasan 

Luasnya wilayah kerja dan ketatnya sistem kerja yang diberlakukan. 

4. Adanya keaktifan setiap komponen yang terlibat dalam menjalin 

komunikasi dan melakukan koordinasi dalam mendukung jalannya 

pelaksanaan program, seperti pihak puskesmas, ketua kelompok, dan pihak 

kecamatan. 
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5. Pihak Kecamatan melakukan pengawasan serta memberikan apresiasi lebih 

terhadap keberadaan program PKH dengan mendukung implementasinya di 

kecamatan dan memfasilitasinya dengan sarana prasarana yang memadai 

seperti memberikan ruangan/bangunan sebagai kantor sekretariat UPPKH-

Kec agar masyarakat lebih mudah melakukan pelaporan dan pengaduan 

menyangkut kendala program. 

6. Optimalisasi peran pendamping sesuai tugas dan fungsinya dalam 

melakukan pendamingan pada Keluarga Miskin yaitu bukan hanya sekedar 

mendampingi dalam proses pencairan dana tapi lebih jauh lagi seperti 

melakukan pemberdayaan potensi dalam perwujudan dari KM (Keluarga 

Miskin) menjadi Keluarga Pra Sejahtera hingga Keluarga Sejahtera. 

7. Mendefinisikan kembali kebutuhan setiap rumah tangga melalui fungsi 

pendampingan agar bantuan yang diberikan tepat guna. 

8. Diperlukan usaha dalam meminimalisir keterlambatan dalam pemberian 

bantuan kepada peserta program agar bantuan dapat diterima sesuai jadwal 

sehingga bantuan benar-benar dapat memberikan manfaat. 


