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ABSTRAK'Salahsatutantanganterbesardalampembangunanlndonesiasejakkemerdekaanadalahmenanggulangi
kemiskinan. Meski rennya menurun dari tahun ke tahun, namun jumlah penduduk miskin di Indonesia masih
cukup besar, baik yang berada di wilayah perdesaan maupun prrkotu*. ierlindungan sosial merupakan salah
satu shategi penanggulangan kemiskinan yang semakin populer di Indonesia, terutama sejak kriris ekonomi
menerpa negeri ini di Tahun 1997. Jika diterapkan secara tepat, perlindungan sosial rlapat berimplikasi positif pada
pe'mbangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Menggunakan metode 'idesk review;, urtikd ini menelaah peran
perlindungan sosial di Indonesia dalam mengatasi kemiskinan, terutama perlindungan sosial yang menggunakan
pendekatan Income support schemes (ISS) atau skema tunjangan pendafatan. Diindonesia, pendekatan IIS ini
diterapkan dalam bentuk conditional cash transfer (CCT) ataubantuan tunai bersyarat, yakni program Keluarga
Harapan (PKH). Telaah terhadap penerapan PKH di Indonesia menunjukkan-bahwa program ini memberi
kontibusi yang signifikan bagi pengentasan kemiskinan, khususnya dalam meningkatkan partiiipasi sekolah para
pe'nerima manfaat (beneficiaries) pada pendidikan dasar dan akses mereka terhadap pelayanan kesehatan.

Keywords: Perlindungan Sosial, Kemiskinan, Kesehatan dan pendidik

ROLE OF SOCIAL PROTECTION IN THE FIGHT POVERTYIN INDONESIA:
CASE STADY PROGRAM FAMILY HOPE

ADST'RACT, One of the most critical challenges in Indonesiab development since independence is to overcome
pverty. Although the trend has declined yearly, the number of poor people is stitl higi in both rural and urban
oeas' Socidl protection is a poverty alleviation strateg) which become more populir in Indonesia particularly
sbrce monetary *isis hit the country in 1997. Appropriate implementation o|ioitot p*tection provides positiie
contributions to social and iconomic development of a country. Employiig desk review method, thi article
aanines the role of social protection, especially Income Support Schemes 1ttS1, in reducing poverty in Indonesia,
which is implemented in the form of Conditional Cash Transferi namely ,Family Uop" 

"f)ogrom,, 
or program

Keluatga Harapan (PKH). This study on PKH shows that this program-has provided iig"r\i*t contributions in
alleviating poverty, notably in increasing school participationif tine\caries in primary iducation as well as in
artaacing their access to health services.

Keywords: Social Protection, Poverty, Health and Education

PENDATIULUAN

Dalam kebijakan sosial, perlindungan sosial
menpakan elemen penting dalam pengentasan
kemiskinan dan pengurangan depriviasi mult!
dimensional (Suharto, 2N6). perlindungan sosial
merujuk kepada proses, kebijakan dan intervensi yang
sebagian besar dikembangkan oleh pemerintah guna
msespon resiko ekonomi, politik dan keamanan yang
dihadapi oleh penduduk - terutama penduduk miskin
.lrn. rEntan. Sebagai serangkaian kebijakan, perlindungan
ssial merujuk kepada apa yang dapat dicapai
pemerintah dalam rangka menyediakan perlindungan
bagi warga negaxanya - terutama penduduk miskin
dan rentan. Kebijakan publik tersebut berperan
s€bagai artikulasi kewajiban negara dalam memenuhi
hak dasar setiap warga negamnya. Namun demikian,
perlindungan sosial bukan merupakan satu-satunya
p€tdekatan dalam program pengutmgan kemiskinan.
Guna pencapaian hasil yang efektifdan berkelanjutan,
diperlukan kombinasi dengan pendekatan lainnya -
seperti misalnyapenyediaan layanan sosial dan ekonomi
dalam konteks pembangunan nasional (Suharto, 2009).

Meskipun dikenal sebagai negara yang memiliki
sumber daya ekonomi yang potensial, Indonesia masih

sangat akrab dengan kemiskinan dan pengangguran.
Masyarakat miskin dan tidak memiliki pendapatan
sangat rentan terhadap berbagai resiko-resiko sosial.
Mulai dari minimnya pendapatan yang berujung pada
kesulitan untuk mengakses hak-hak hidup yang paling
mendasar hingga kebutuhan-kebutuhan lanjutan
seperti pendidikan dan kesehatan. Ini adalah resiko
sosial yang dihadapi oleh sebagian besar penduduk
miskin yang tersebax di berbagai pelosok nusantara.
Pada titik ini negara memiliki tanggung jawab
besar untuk memberikan perlindungan warganya
terhadap resiko-resiko sosial tersebut (purwoko,
2009). Tanggung jawab tersebut makin kuat untuk
diperankan baik karena tuntutan ideologis maupun
konstitusional.

Secara ideologis, terutama jika dikaitkan
dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state),
kesejahteraan warga masyarakat adalah tanggung
jawab negara (Suharto, 2008). Dalam konsep negara
kesejahteraan, kebijakan publik yang diterapkan oleh
pemerintalr tidak hanya bersifat pelayanan (service) atau
bantvan (chane) namun juga perlindungan (pro tection)
atau pencegahan Qtrevention) pada masalah-masalah
sosial. Ideologi inilah yang sesungguhnya telah
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menjadi jantung dari konstitusi negara kita (Suharto,
2006). Sehingga kalau kita cermati misalnya dalam
Undang-Undang Dasar 1945 secaxa eksplisit
mengamanahkan negara dalam tanggung jawabnya
untuk mensejahterakan seluruh warga masyarakat
tanpa terkecuali.

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan
implementasi Program Keluarga Harapan (PKID
sebagai sebuah studi kasus skemaperlindungan sosial
untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. PKH
merupakan bagian dari Income Support Schemes
(skema tunjangan pendapatan) atau yang kemudian
di Indonesia populer dengan Conditional Cash
Transfer (CCT) (bantuan tunai bersyarat). Artikel ini
pada dasarnya ingin menjawab tiga masalah pokok
sebagai berikut Pertama, bagaimana pendekatan
perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan;
kedua, bagaimana implementasi PKH di Indonesia
sebagai bagian dari pendekatan perlindungan sosial
ini; dan terakfiir, bagaimana dampak PKH terhadap
pembangunan kesejahteraan sosial terutama di bidang
pendidikan dan kesehatan.

Kebijakan perlindungan sosial menrpakan bagian dari
kebijakan pernbangunan makroekonomi,

program ketenagakerjaaq serta kebijakan pendidilan
dan kesehatan yang lebih luas, yang dikernbangkan untuk
mengurangirr&iko dandepriviasi sertauntuk mendorong
pertumbuhan yang setara dan berkelanjutan. Kondisi
ini tidak hanya memungkinkan kelompok *miskin

aktif' (active poor) wrhtk berpartisipasi secara lebih
produktif dalam aktivitas ekonomi, melainkan juga
memungkinkan "kelompok miskin yang kurang aktif'
(less-active poor) untuk'berkontribusi' pada stabilitas
sosial - yang pada gilirannya dapat menciptakan
keuntungan bagi masyarakat secara luas (Shepherd et
at,2004). Pada prinsipnya, tujuan perlindungan sosial
adalah untuk menciptakan proses pembangunan yang
memungkinkan secara ekonomi dan sosial, serta dapat
diterima secara politis melalui upaya pencegahan,
mitigasi serta upaya mengatasi dampak negatif dari
pembangunan itu sendiri.

Secarakonsephralperlindungan sosial adlalah' tindalrryt
pblik yang diantbil mtuk mengurotgi kemiskinaa
lercntanan dmr ketidalwetaraot' (IINESCAP, 2012).
Secara operasional perlindungan sosial dryat didefinisikan
sebagai inisiatif pernuinah yang didesain
untuk menyediakan empat skerra uhma: bantr:an sosial,
pelayanan sosial, asuransi sosial, dan kebijakan pasar kerja"

Banhran sosial adalah layanan publik yang diberikan
kepadapendudrkdanrumahf n ggayangsangatmiski4
terutama dengan menggunakan prinsip solidaritas
vertikal dan oleh karuranya tidak munpertimbangkan
kontibusi atarpur premi dari penerinra manfaaq
Pelayanan sosial adalah salah satu jenis pelayanan
kesejahteraan yang terutama didesain untuk
kelompok-kelompok yang membutrhkan perawatan

k*rusus atau yang mendapat penolakan akses ter-
hadap rangfuaian pelayanan dasar;

Asuransi sosial adalah skema yang dikembangkan
untuk melindungi masyarakat terhadap resiko dan

konsekuensi guncangan pendapatan berdasarkan
kontibusi mauprm premi yang dibayarkan
sebelumnya;

. Kebiiakan pasar kerja intei:vensi
publik yang bertujuan untuk memastikan standar
ketenagakerjaan bagi kelonrpok masyarakat yang
kurangbenmtung.

Perlindrmgan sosial t€rkait dengan penyebab

kemiskinan dan kerentanan di masa kini dan masa depan.
Oleh sebab itu, perlindungan sosial dapat menyedia}an
sokongan bagi kerniskinan dan depreviasi, terutarna bagi
mereka yang termasuk ke dalam kategori 'sangat miskin'
dengan merrbantu mereka untuk keluar dari kerriskinan
serta mencegah 'kerentanan sosial dan ekonomi' agar
tidak terjatuh ke kondisi di bawah garis kemiskinan.
Skema perlindungan sosial dapat meningkatkan
kapabilitas dan pendapatan riil kelompok miskin dan
rentan - yang dicapai melalui serangkaian prograrn
perbaikan mata pencaharian.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode "induksi enalifik"
(analytic induction), yakni suatu penelitian kualitatif
yang berangkat dmi kasrs-kasus yang bersifat khusus
untuk kerrudian dirumuskan menjadi model, konsep,
teori, prinsip, proposisi atau definisi yang bersifat
umum (Mulyan4 2002). Pengurryulan data dilakukan
berdasaxkan "desk rcvievl' yang melibatkan kajian
lit€ratur dan analisis data sekunder. Selain berdasarkan

Wda pengamatan dan keterlibahn langsung penulis
dalamprogram PKH di Indonesia, data utamatulisan ini

dari riset pexrulis tsntatg Social Prctection
in Asia and the Pacifu: The Case of Ircome fuppor.t
Schemes in ASEAN yang telah dua kali diseminarkan saat

menjadi konsultan di UNESCAP Q0ll-2013).

IIASIL DA}[ PEMBAIIASAI\I

Perlindungan Sosial Sebagai Strategi Penang-
gulangan Kemiskinan

Perlindungan sosial di Indonesia dirasakan sernakin
penting, terutama setelah krisis ekonomi menerjang
negara ini di tahun 1997 (Suharto,2W6). Saat laisis
ekonomiAsia menghantam kawasanASEAN di tahun
1990-an, ketergantungan pada sistem perlindungan
tadisional berbasis keluarga, dan pada beberapa kasus,
kurang berkembangnya infrastuktur guna mengelola
program-prograJn perlindungan sosial, menyebabkan
kegagalan banyak pemerintah dalam merespon
kebutuhan warga negamnya secara efektif.

Krisis ekonomi yang diikuti menurunnya performa
negara-negara 'ajaib' di ASEAN menunjukkan bahwa
pertumbuhan dan promosi kebijakan makroekonomi
semata tidaklah cukup untuk pengentasan kemiskinan
yang berkelanjutan. Pada saat terjadinya krisis
ekonomi, mayoritas penduduk di kawasan Asia
Tenggara, terutama mereka yang bekerja pada sektor
ekonomi informal, tidak terlindungi oleh skema
perlindungan sosial formal. Saat sistem perlindungan
sosial hadisional di Indonesia terbukti tidak marrpu
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tryraeprrsi terhadap permintaan ekonomi pasar
l{flilErrl erosi yang terjadi bertahap menggerogoti
i@ pengaman,tradisional yang ada, yaitu jaring
rumm keluarga dan komunitas.

il hdmesia" inisiatifpenguaian sistem perlindungan
mnnil 5smakin mengemuka dalam konteks strategi
pgsrrsar kmiskinan. Sebagai bentuk komitnamya,
irfrrgiireo penmdangan dan peraturan yang mengangkat
rca perlindungan sosial, telah pula ditetapkan
o&e herinah Indonesia. Beberapa peraturan tersebut,
mmm hin.

t.]]LD l%5 menekankan pada perlindungan sosial.

-'lr kcdra dari Pasal 34 menyatakan bahwa negara
,nn*rrgembongkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
@u-
LL \o 40 tahrm 2004 teriang Sistem Jaminanq$si,l Nasional (SJSN): perlindungan sosial

iFtri pensiun dan tunjangan mdsa h.ta;
w@Ntg@t kesehatan; tunjangan kecelakaan kerja;
M a4jangan lcematian;
L]L No 1l tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial:
miry rnaga negara harus memperoleh kebutuhan
hdry dasa serLa layanan sosial melalui rehabilitasi
tminl. jaminan sosial, perlindungan sosial dan
udadayaan sosial.

tsetu bul'ioi pemaintah lndonesia melakukan

ryryrr" p€ngurangan kemiskinan dalam beberapa
[dhcr hsiden Susilo Bambang yudhoyono telah
rmmuravrcrn bahwa pengurangan kemiskinan
ffiT.t"-r pndbs utama pembangunan pada masa
@irah*nm/a Pemerintah berencana unh:k mencapai
i Di relalui penguatan pertumbuhan ekonomi dan

pp Up-Sm kerjq d* puda saat yang hrsamaan
" r$d@ sfdegi pengentasan kemiskinan. Sfrategi ini

lfiiiri&rrl{*Tcm dalam fga klaster:

r Ebl{tr I memfokuskan pada bantuan sosial

rytb""r rumah tangga. Beberapa program yang
dikenrrhangkan dalam klaster ini antara lain
Ronm:rn Operasional Sekolah (BOS) dan BSM;
Jmkesmas; Raskin dan program Keluarga
Hr+an (PIGD. Klaster ini bertujuan untuk
tnptrgurangi kemiskinan dan memperbaiki
helitas SDM, terutama bagi penduduk miskin.
Xhrfer II menekankan pada program-program
ge*eraayam masyarakat. program Nasional
Feuberdayaan Masyarakat (pI.IpM) Mandiri
dm Kelompok Usaha. Bersama (KUBE) adalah
hcberapa program yang dikembangkan dalam
tiruter kedua ini. Tujuan pNpM Mandiri,
atmisnlnya, adalah untuk memperbaiki kesejahteraan
@estrrakat serta memberikan kesempatan ket'a
ymg lebih besar bagi kelompok miskin.
Xherltr bertujuan untuk memperluas kesempatan
tmmi bagi rumah tangga berpendapatan rendah
rera unhrk mencapai inklusivitas ekonomi bagi
lebih banyak penduduk Indonesia. program yang
di.les^in pada klaster ini antara lain Krcdit Usaha
Rakfat (tlKR) yang menyediakan kredit usaha
begr kelompok miskin tanpa bunga. UKR

dikembangkan di bawah Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah.

Selain PKH, di Klaster I terdapat tiga bantuan
sosial yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia,
yaitu:

o Bantuan Siswa Miskin (BSM) - sekarang dirubah
menjadi Subsidi Siswa Miskin (SSM). SSM adatah
bantuan tunai bersyarat yang dikembangkan
oleh Direktorat Pendidikan Dasar, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yang menyasar siswa
dari keluarga miskin. Didanai dari APBN, program
ini telah marjangkau 2,246,800 siswa miskin di
tahun 2010 dan berencana untuk meng-cover lebih
dari 6 juta siswa di tahw20l2 (GV20l2).

o Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
adalah asuransi kesehatan bagi penduduk miskin
yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan.
Berdasarkan data resmi, sebanyak 18.2 juta
rumah tangga dengan total76.4 jutajiwa - sekitar
sepertiga dari total penduduk - telah dilindungi
oleh Jamkesmas, menjadikan Jamkesmas sebagai
skema layanan kesehatan terbesar di Indonesia.
Skema yang diperkenalkan pada tahun 2008 ini
merupakan hasil pengembangan dari Asuransi
Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) yang
diluncurkan di tahun 2004 (GIZ,'2OLZ).

o Program Beras Miskin @askin) yang pe-
laksanaannya dari tahun 2005-2012 berada di
bawah tanggung jawab Badan Urusan Logistik
(Bulog) dan sejak tahun 2013 dilaksanakan di
bawah Dirktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial,
Kementerian Sosial. Program subsidi beras ini
menyasar rumah tangga hampir miskin, miskin
dan sangat miskin sebagai targetnya. Selama tahun
2005-2009, Raskinberhasil menyalurkan 1.6 hingga
3.2 juta ton beras. Rumah tangga miskin hanya
perlu membayar Rp 1,000/kg di tahun 2OO7 dan
Rp 1,600/kg di tahun 2008. program telah berhasil
tidak hanya membantu rumah tangga miskin unhrk
memperkuat keamanan pangan mereka, tetapi juga
menjaga kestabilan harga. Di tahun 20 I 0, sebanyak
17.5 juta rumah tangga miskin ditargetkan menjadi
penerima manfaat program ini. Alokasi dana untuk
program ini mencapai Rp 12.9 triliun di tahun 2009
dan l3.l triliun di tahun 2010 (World Banh 2010).

Cakupan dan Manfaat PKH

Dimulai tahun 2007, Program Keluarga Harapan

@KH) merupakan program conditional cash transfer
(CCT) atau bantuan tunai bersyarat yang bertujuan rmtuk
memperbaiki kualitas pembangunan manusia, terutama
anak-anak dari rumah tangga sangat miskin. Tujuan
kfiusus dari PKH adalah untuk memperbaiki kondisi
sosial ekonomi penerima bantuan; mempertinggi tingkat
pendidikan; memperbaiki status kesehatan dan gizi ibu
hamil, nifas dan balita; serta memperbaiki akses dan
kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

Di Indonesia, keluarga penerima manfaat mernperoleh
bantuan bersyarat berdasaxkan status pendidikan dan



Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia: Studi Kasus Pro$am Keluarga Harapan
Edi Suharto

kesehatan anak-anak mereka. PKH mernberilCIn bantuan
kepada nrmah tangga sangat miskin berdasmkan tingkat
partisipasi mereka dalam program p€rbaikan gizi dan
kesehatan, serta tingkat kehadiran di sekolah. Bantuan
tunai akan diperoleh rumah tangga yang memenuhi
kewajiban mereka di bidang pendidikan dan kesehatan.
Bantuan ini diberikan kepadu kelompok perempuan di
dalam keluarga karena dipercaya bahwa perempuan lebih
cendenmg menggunakanuang yang mereka miliki untuk
digunakan membeli barang atau jasa yang bermanfaat
bag anak-anak mereka. Tidak terdapat larangan
mengenai penggunaan dana, namun dalam rangka
munperbaiki kondisi penghidupan penerima bantuan,
disarankan agm bantuan yang diperoleh digunakan untuk
kebutuhan keluarga. Bantuan inipun dibayarkan kepada
ibu atau perempum dewasa lainnya di dalam rumah
tangga, seperti bibi atau nenek

Pada lirhun 2007, PKH 387.928 rurnah
tangga sangat miskin (RTSM) yang merriliki pendapatan
lurang daxi Rp 480,000/bulan OSD 53/bulan). Penerima
bantuan PKH meningkat hingga 816,000 RISM di tahun
2010 dan kernbali bqtambah menjadi 1,51 juta rumah
tangga di bhun 2012. Ini b€rarti, PKH mencalarp 43% dart
total RTSM di krdonesia (3.5 juta), 5.U% dartpendrduk
miskin (30.02 juta 2010) dan 0.58% dari total perdu&k
negara ini Q59 1fi42010). Angka ini akan terus mexrerus
ditinglotkaf hingga tahm2014, hingga mencapai 3 juta
penerima manfrat di 33 provinsi, 497 kabtuqtendan3,342
kecamatan di Indonesia (web PKII,2012).

Dengan melibatkan tiga kementerian - Kementerian
Sosial, Kementerian Kesehatan dan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan - di bawah Kementerian
Koordinator Kesejahteraan Sosial, Kementerian Agama
dan PT Pos Indonesi4 PKH menjadi progam nasional
terbesm yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah

Indonesia. Sebagai bantuan tunai bersyara! pKH
menyediakan bantuan sosial kepada penoima manfaat
dengan mensyaratkan pemenuhan kewajiban oleh rumah
tangga penerima (Tabel 1).

Tabel 1: Protokol Pelayanan Pendidikan dan Kesehatao Bagi
Peserta PKH

Sumber: Diolah dari Ayala (2010)
xrtegori Kctompok Sasrrn perryana il.ffiXi

mak lmgkaA p€niEb&gmbed Sah kati sbuld
badm devibia A ufikbayi

r.*1,-n tu* beds0hingga6bhE 6smpai I I bulfl
KuojEBDpemrikffi
kehmiludumemqol"loon * *u_s_mu
zatbed ---_-----maskehmila
PeDeriks@ srelahkel&m

Ibu hmil(bmil) (nifas) 2 katr

pddaftddskolah ltalisbhun
- Per*Dhi kehadiril dr*bld

peodidikmk&bed6hitrggal5ahmmidoal85% I kalsebulm
pad.fttr& wajibbelqitrg hhE 1 kati sbhun

ditentukan berdasarkan status terkini mereka -
jumlah anak sekolah, status kehamilan serta tingkat
kunjungan ke pusat pendidikan dan kesehatan (lihat
Tabel 4). Besaran bantuan yang diterima bervariasi,
dari bantuan minimal sebesax Rp 600,000 (USD 65)
hingga bantuan maksimal Rp 2,200,000 (USD 235)
per tahun per RTSM.

Tabel 2: Skenario bantuan PKH

sr"".,r"p"-r.v** t**lffiil"fiire
Bantum tetap

B@tum bagi RTSM yargmemiliki:
a. Anak usia di bawah 6 tahu atau ibuhmil
b. Anak usia sekolah dca (SD)

c- Aaak usia sekolahm@ugahpertam (SMP)
Rata-rata bdtua yang diteri@ RTSM

200

800
400

800

1,390,(m

Dalam satu tahun, periode pembayaran uang tunai
dilakukan sebanyak empat kali. Jadwal pembayaran di
setiap kecamatan ditentukan oleh UPPKH kabupaten/
kota setelah berkoordinasi sebelumnya dengan pT pos

- lembaga yang berdasarkan kesepatakan, ditunjuk
sebagai penanggung jawab pembayaran bantuan
PKH kepada peserta. Sistem informasi manajemen
yang canggih dikembangkan untuk mendukung
program ini. Jumlah bantuan yang diperoleh peserta

ButumminimlyegditaimaRTSM 600
BotuemakimalyegditeriMRTsM Z,?OO,W

Sumber: Pedoman Umum PKH,2011

Dalam praktiknya, PKH menjalankan preferensi
gender dalam penyaluran bantuan. Penarikan bantuan
yang diterimahanya dapat dilakukan oleh perempuan
dewasa di dalam keluarga (misalnya ibu, bibi, nenek
atau kerabat perempuan lainnya). Pengecualian
dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi
tertentu - misalnya bila tidak ada perempuan dewasa
dalam keluarga maka pengambilan bantuan dapat
digantikan oleh kepala keluarga (contohnya ayah
atau saudara laki-laki) - dengan didampingi oleh
pendamping PKH. Pendamping PKH bertanggung
jawab untuk menangkap berbagai perubahan terkait
dengan status kelayakan peserta, perubahan struktur
rumah tangga peserta, perubahan status pendidikan
dan kesehatan serta status kunjungan ke fasilitas
pendidikan dan kesehatan yang dilakukan peserta.

Kunjungan ke rumah peserta serta pemeriksaan
ulang kepada tetangga peserta dilakukan untuk
memastikan informasi serta guna menghindari
terjadinya pemalsuan data peserta. Guru, selain
memonitor jumlah kunjungan anak peserta pKH,
juga memverifikasi status pendaftaran anak serta
memastikan kelulusannya. Kader posyandu dan
pustu mengkonfirmasi status kehamilan, kelahiran,
kematian bayi, serta memonitoring pelaksanaan
kunjungan rutin untuk pemeriksanaan kesehatan.
Pada tahun 2011, UPPKH mempekerjakan 4,823
pendamping - empat kali lebih besar dari jumlah
pendamping di tahun 2007 yang berjumlah 1,305
(web PKH,2012). Sejakperluasan PKH di seluruh 33
provinsi di tahun 2012, jumlah pendamping program
ini telah mencapai 6,000 orang - 44% pendamping
laki-laki dan 56% perempuan. Pendamping ini
kebanyakan berlatar belakang pendidikan ilmu
sosial. Penambahan jumlah pendamping merupakan
konsekuensi logis dari peningkatan jumlah peserta
dan cakupan program (GIZ, 2012).

PKH berdampak pada bidang pendidikan dan
kesehatan serta pada belanja rumah nngga per
kapita. Bidang pendidikan dan kesehatan itu sendiri
sesungguhnya mernberi kontibusi yang sigrifikan
terhadap indeks pembangunan manusia (human
development index) - di samping tentu saja pendapatan

Per*nbi kehadirm di skolsh I kali ebDlan
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etonomi. Namun demikian, meskipun bantuan tu-
oai mempengaruhi pasar lokal melalui penciptaan
p€ningkatan permintaan yang dapat memicu respon
benpa penyediaan barang dari produsen lokal, dampak
bmran tunai dalam ekonomi lokal relatif kecil. Selain
ifi- tidak pula terdapat bukti yang menguatkan bahwa
bartrten tunai dapat meningkatkan kesejahteraan rumah
mgga (Kebede,2006).

Dalam berbagai evaluasi, dampak PKH dalam
bidang pendidikan masih relatif rendah, hal ini
terutama dilatarbelakangi oleh kehadiran sekolah pada
rrrak berusia 6-15 tahun yang memang sudah tinggi.
Sehingga kontribusi PKH terhadap peningkatan
kehadiran siswa tersebut hanya 1.79 persen. Pening-
kxtqn yang rendah dalam bidang pendidikan ini
$etidaknya disebabkan oleh tiga faktor (Bappenas,
ffi9): Pertama, partisipasi masyarakat pada sekolah
dasar sudah tinggi. Karena itu, meskipun te{adi
keneikan maka tidak begitu signifikan. Kedua, jadtnl
pmbayaran kurang pas dengan jadual pendaftaran
flEkolah (April-Mei). Kendala teknis semacam
ini cukup berpengaruh terhadap partisipasi anak
ilel*m psagikuti pendidikan di sekolah. Tbrakhir,
lmlah pembayaran tidak cukup untuk membiayai
pendaftaran sekolah.

}iamun demikian, meskipun jika diprosentasekan
drynpak PKH Ai bidang pendidikan ini relatif rendah,
rcrnggrrhnya tetap ada peningkatan dalam bidang
pEtrdidftan ini. Selain itu, berdasarkan hasil survey
hjrfian di 2009, tingkat belanja rumah tangga peserta
PKII per kapita meningkat hingga 44o/o dibandingkan
r$etrmnya. Belanja layanankesehatan danpendidikan
pr kapita pun meningkat, masing-masin gltrngga 9 lYo
M g% @appenas, 2009). Ini artrnya beneficiaries
dri program PKH telah memiliki tanggungjawab
dm kesadaran terhadap keluarga mereka untuk
mmfrroleh pendidikan yang lebih memadai.

Adanya kesadaran dan tanggung jawab dari
maryzrakat yang menjadi beneficiaries program
PKIi ini tidak terlepas dari peran pendamping
PKE Penelitian SMERU (2011) tentang dampak
P!{PM Generasi dan PKH di Jawa Barat dan Nusa
Tcnggara Timur (NTT) menunjukkan bahwa para
pcndamping PKH telah menjalankan perantrnnya
slelm -ar6orong kesadaran keluarga penerima
trogram untuk memberikan perhatian yang lebih
Ehdap anak-anaknya dalam bidang pendidikan.
Brhkan dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa
Fma orang tua telah memiliki komitmen terhadap
pcutingnya pendidikan bagi anak-anak mereka dan

ry berkomitmen terhadap layanan pendidikan
mkipun bantuan telah dihentikan. Yang menarik
rdalah seperti terjadi di daerah pedalaman NTT
ptogram PKH ini telah berhasil menumbuhkan
kesarlaran dari kedua orang tua untuk mensekolahkan
mak Jadi kesadaran tidak hanya tumbuh pada sosok
ihr sebagaimana menjadi beneficiaries inti program
ini akan tetapi juga pa da para ayah.

Evaluasi terhadap dampak program CCT di beberapa
negra menunjulJ<an bahwa program ini memberikan
fueak positif pada layanan kesehatan di area

pencegahan. Kondisi yang serupa dapat pula ditemui
pada implementasi PKH. Tidak sedikit hasil evaluasi
yang menunjukkan tend positif terkait dampak ini,
seperti beberapa laporan berikut inr: Final evaluation
report on Social Secarity Program : Prcgram Keluatga
Harapan 2009 (BAPPENAS); Report on PKH Spot
Check in 7 Districts 2011 (TNP2K); PKH PER Report
Drafi (\tlorld, Bank, 2011); PKH final report on Spot
Check PKH 200 (Ministy of Social Affairs, PKII); dan
evaluasi-evaluasi lainnya. Hasil evaluasi Bappenas (2009)
misalnya menunjulftan bahwa PKH meningkatkan
angka kunjrmgan kesehatan bagi bayr di bawah usia tiga
tahun hingga 36% serta meningkatkan jumlah kur{ungan
kesehatan secara rrmum sebesar 30%. PKII juga berhasil
meningkatkan deteksi perkernbangan anak dan imunisasi
sebanyak masing-masing 5% dan 03%.

Sedangkan evaluasi TNP2PK (2011) juga
menunjukkan dampak positif PKH terhadap
kesehatan ini. Seperti jumlah kunjungan ibu hamiV
menyusui terhadap fasilitas kesehatan meningkat 7-9
persen. Setelah anak dilahirkan pun ada peningkatan
khususnya terhadap berat badan bayi yakni antara 15-
22 persen. PKH juga berdampak pada tenaga kerja
kesehatan professional maupun fasilitas.kesehatannya
di mana masing-masing meningkat 6 dan 5 persen.
Oleh karena itu, dampak PKH ini lebih meyakinkan
pada wilayah yang lebih baik fasilitas kesehatannya.

Peningkatan juga terjadi pada rumah tangga
penerima program PKH terhadap pengeluaran bidang
kesehatan. Terutama hal ini jika dibandingkan dengan
rumah tangga di daerah yang belum mendapatkan
program PKH. Perbedaannya temyata cukup signifikan.
Pengeluaran rumah tangga terhadap makanan ber-
protein tinggi misalnya, meningkat hingga 7 persen.
Pengeluaran rumah tangga terhadap bidang kesehatan ini
meningkat bahkan hinggu 65 persen. Total pengeluaxan

bmeficiaies menngkathingga I 0 persen dibandingkan
dengan pengeluaran sebelumnya.

SIMPULAN
Saat ini, jaring pengaman sosial di Indonesia

umururya terdiri dari subsidi makanan dan kesehatan
yang bersifat sementara dan semi permanen, serta
beasiswa bagi pendidikan. PKH mempromosikan
stategi komprehensif yang nenawarkan perlindungan
dan promosi hak asasi manusia. Adalah penting untuk
memastikan bahwa PKH tidak hanya dipandang
sebagai sebuah program jming pengaman sosial semata,

melainkan juga sebagai elemen penting bagi shategi
jangka panjang Pemerintah Indonesia yang bertujuan
untuk membangun skema tunjangan pendapatan yang
menyeimbangkan perlindungan dan kesempatan
dalam membantu kelompok miskin dan rentan untuk
menghadapi kondisi kemiskinan yang teg'adi serta
mendorong upaya keluar dari jerat kemiskinan. Hal
ini terutama dicapai melalui dorongan informasi
modal manusia dan peningkatan kesempatan ekonomi
bagi masyarakat miskin.

PKH merupakan program kompleks yang
masih menghadapi beragam tantangan dalam
pelaksanaannya. Sebagian fungsi program - termasuk
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pernutalftiran dan validasi data pernbayaraq verifikasi
komitnal pernberian layanan, diserninasi dan peninglotan
kapasitas -telah dilakukan. Namun demikian, kesehrruhan
elsmen tersebut tetap perlu ditingkatkan. Jika tidak dijaga
dan diorganisir secara efekti{ beberapa hntangan yang
ditemukan dapat menghambat pencapaian tujuan pKH.

PKtlperlumempertratilanbeberapa areainrplunentasi
yang perlu diperbaiki. Area tersebut antara lain evaluasi
dan diserninasi, mekanisrne pengaduan, serta koordinasi di
antara pihak terkait Kegiatan waluasi dan diserninasi harus
menjadi bagian yang integral pada keselunrhan progrun,
yang dilalsana}an secara terus menerus. Diseminasi
memainlan peran penting t€rutama dalam mernperbaiki
kualitas dan dampak dari proses sertahasil progmrn kbih
lanjut mekanisme per,gaduan dalam program beryeran
sebaCai sarana penting dalam menyediakan umpan
balik bagi PKH. Area ini perlu diperkuat datam rangka
mernastikan efektifrya layanan yang telah diberikan
kepada penerima manfaat

Perbaikan terhadap manajemen lintas sektor dan
lintas tingkat kda sama merupakan hal penting yang
perlu diperhatikan dalam pelaksanaan PKH. Hubwrgan
yang telah terjalin di antara stukturtingkatpusat sebagai
steeing commftee, dan stuktur lokal masih mengalami
tantangan dalam hal penciptaan kerja sama yang lancar

- terutama dalam bidrng penyediaan layanan dan
verifikasi kdrnitnen peserta PKH. Lebih lanjut, rasa
memiliki terhadap program ini tetap perlu dipertahankan
di antara berbagai pihak dan kementerian yang terlibat
dalam PKH. Sebagai koordinator kementerian,
Kementerian Sosial diharapkan dapat memperkuat
ke{a sama'horizontal dengan kementerian dan pihak
lain yang mendukung progmm, serta koordinasi vertikal
dengan pemerintah daerah. Guna menjaga efektivitas
koordinasi, kerjasama horizontal maupun vertikal
tersebut perlu dirampingkan.

Sebagai prcgrarn nasional yang didukung oleh
pekerja sosial terlatih dan sistem informasi manajemen
tedeear! PKH memiliki kesernptan urfirk menginisiasi
pengernbangan sistem perlindmgan sosial yang lebih
konrprehensif - misalnya seperti mengkaitkan pes€rta
PKH kepada progrdn bantuan sosial lainnl,ri yang tersedia
di kdonesia" Ide besamya adalah untuk mengembangftm
serangkaian interve,nsi korrylementer yang marnpu
mernbidik profil kemiskinan yang beragarn di selunrh
negui. Calcpan PKH yang hras sangatlah stategis, dan
karenanla perlu dilengk4i oleh elemen pendrkung lainnya

- seperti mekanisne program yang tertata dengan bail ymg
menyilsar pendudrk pling renhn yang tidak meniknati
daryak pertumbuhan ekonomi; inisiatif pengernbangan

komrnrihs yang kuat - dmjile memungkintarq skema kerja
publik semortara - yang keserryahn sosio
ekonomi; sglta inisiatif prromosi usaha lacil dan menengatr
langsung Masis individu yang kuat *
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