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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Pada bagian kesimpulan ini dengan berdasarkan hasil penelitian tentang 

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lewobunga, maka 

ditarik beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut:  

a. Tahap I : Perencanaan Kegiatan 

1. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan 

secara jelas. 

Menurut hasil penelitian, sejauh ini Implementasi Program 

Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lewobunga sudah berjalan 

dengan baik meskipun pelaksanaannya belum mencapai hasil atau 

tujuan yang diinginkan serta masih belum tepat sasaran. 

2. Menentukan Standar Pelaksanaan. 

Menurut hasil penelitian, pelaksanaan Program Keluarga Harapan 

(PKH) di Desa Lewobunga sudah berjalan sesuai prosedur yang 

ada meskipun ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak 

tepat sasaran. 

3.  Menentukan Biaya Serta Waktu Pelaksanaan. 

Menurut hasil penelitian, sejauh ini proses penyaluran dana 

bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lewobunga 

sudah berjalan dengan baik yang dilakukan langsung melalui 
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rekening masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

dengan besaran bantuan sesuai komponen dan pencairannya tepat 

waktu yakni dilakukan 4 tahap dalam setahun (3 bulan sekali). 

b. Tahap II Konsolidasi Kegitan 

1. Staf  

Menurut hasil penelitian, perekrutan staf atau petugas untuk 

mendampingi pelaksanaan Program Keluarga Harapan 

dilakukan oleh kementrian sosial. Sejauh ini perekrutannya tidak 

ada kompetensi khusus yang menjadi syarat, dan peran petugas 

atau staf yang menjadi pendamping Program Keluarga Harapan 

di Desa Lewobunga sudah berjalan maksimal dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya  

2. Sumber Daya 

Menurut hasil penelitian, sumber daya pada proses implementasi 

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lewobunga, 

meliputi sumber daya tempat dan peralatan. Sampai saat ini 

tempat atau ruangan untuk pelaksanaan Program Keluarga 

Harapan (PKH) di Desa Lewobunga sudah menunjang akan 

tetapi peralatannya masih belum menunjang. 

3. Biaya  

Menurut hasil penelitian, besaran bantuan yang diterima oleh 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan komponen 

masing-masing. Sejauh ini besaran bantuan yang diterima oleh 
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Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Lewobunga ada 

yang merasa sudah mencukupi untuk kebutuhan pendidikan dan 

kesehatan namun ada yang merasa masih kurang untuk 

memenuhi kebutuhan anak sekolah. 

c. Tahap III : Pelaksanaan Kegiatan 

1. Menentukan Jadwal 

Menurut hasil penelitian, dalam pelaksanaan Program Keluarga 

Harapan (PKH) di Desa Lewobunga, informasi yang 

disampaikan oleh pendamping kepada Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) selama ini sudah dilakukan dengan baik 

berkaitan dengan penentuan waktu dan tempat untuk melakukan 

sosialisasi tentang Program Keluarga Harapan (PKH) 

2. Melakukan Pemantauan  

Menurut hasil penelitian, cara dari staf untuk memberikan 

informasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa 

Lewobunga mengenai penggunaan dana sudah berjalan dengan 

baik karena setiap kali pertemuan selalu diarahkan dan dipantau 

langsung oleh petugas 

3. Mengadakan Pengawasan 

Menurut hasil penelitian, pengawasan terhadap penggunaan 

dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa 

Lewobunga sudah berjalan dengan baik yang dilakukan oleh 

Dinas Sosial melalui monotoring dan evaluasi dan juga 
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dilakukan oleh pendamping dengan menanyakan secara 

langsung saat ada pertemuan tanpa mengunjungi rumah-rumah 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk melihat kondisi yang 

sebenarnya. 

Berdasarkan indikator diatas, yaitu Menggambarkan rencana suatu 

program dengan penetapan tujuan secara jelas, Menentukan Standar 

Pelaksanaan, Menentukan Biaya Serta Waktu Pelaksanaan, Staf, Sumber 

Daya, Biaya, Menentukan Jadwal, Melakukan Pemantauan dan Mengadakan 

Pengawasan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program 

Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lewobunga sudah berjalan dengan baik 

namun belum mencapai hasil atau tujuan dikarenakan program ini masih 

belum tepat sasaran, masih ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang 

merasa belum mencukupi dan pemantauan serta pengawasannya masih secara 

umum tanpa mengunjungi rumah-rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

untuk melihat langsung kondisi yang sebenarnya.  

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka penulis memberikan 

saran-saran sebagai berikut:  

1. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perlu dilakukan perbaikan 

karena penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) masih belum 

tepat sasaran. Dalam menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

sebaiknya menggunakan data terbaru minimal diperbaharui setiap tahap 
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penyaluran bantuan agar dana yang dikeluarkan oleh pemerintah benar-

benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. 

2. Tim pendamping atau petugas Program Keluarga Harapan (PKH) perlu 

melakukan pengawasan dan pemahaman kepada Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) agar dana yang diterima dari Program Keluarga Harapan 

(PKH) bisa digunakan sesuai ketentuan Program Keluarga Harapan 

(PKH). Baik untuk perbaikan kualitas pendidikan maupun kesehatan 

peserta Program Keluarga Harapan (PKH) 
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