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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

 
Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus 
pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, sejak tahun 2007 
Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH).  
Program serupa telah dilaksanakan dan cukup berhasil di beberapa negara yang 
dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT) atau bantuan tunai bersyarat.  
PKH bukan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (BLT) yang diberikan 
dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya 
pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih 
dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada 
masyarakat miskin. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program 
serupa sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis.   
 
PKH di Indonesia dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster 
terbawah berupa bantuan bersyarat. Program ini diharapkan 
berkesinambungan setidaknya sampai tahun 2015 dan mampu berkontribusi 
untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium 
Development Goals atau MDGs).  Setidaknya ada 5 komponen MDGs yang 
didukung melalui PKH, yaitu pengurangan penduduk miskin ekstrim dan 
kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan 
angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan.  
 
Dengan PKH diharapkan RTSM penerima bantuan (selanjutnya disebut RTSM) 
memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar 
kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan 
sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada 
diri warga miskin.  
 
RTSM penerima PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi 
khususnya kewajiban kesehatan dan pendidikan. Kewajiban itu adalah 
pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian 
asupan gizi dan imunisasi anak balita,  kewajiban menyekolahkan anak ke 
sekolah dasar dan lanjutan (SD s.d SLTP). PKH akan memberi manfaat jangka 
pendek dan panjang. Untuk jangka pendek PKH akan memberikan income effect 
kepada RTSM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Untuk 
jangka panjang memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan 
kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dimasa 
depan (price effect anak keluarga miskin); serta memberikan kepastian kepada 
si anak akan masa depannya (insurance effect). 
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Secara faktual tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait 
dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. Rendahnya penghasilan keluarga 
sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi 
kebutuhan kesehatan dan pendidikan, untuk tingkat minimal sekalipun. 
Pemeliharaan kesehatan ibu sedang mengandung pada keluarga sangat miskin 
sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi 
yang dilahirkan atau bahkan berdampak pada tingginya kematian bayi. Sebagai 
contoh, angka kematian bayi pada kelompok penduduk berpendapatan terendah 
pada tahun 2007 adalah 56 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan pada 
kelompok berpendapatan tertinggi tinggal 26 per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 
2007). Angka kematian ibu di Indonesia juga tinggi, yaitu sekitar 228 per 100 
ribu kelahiran hidup, atau tertinggi di Asia Tenggara (SDKI, 2007).  Tingginya 
angka kematian ibu ini disebabkan oleh tidak adanya kehadiran tenaga medis 
pada kelahiran, fasilitas kesehatan yang tidak tersedia pada saat dibutuhkan 
tindakan, atau masih banyaknya rumah tangga miskin yang lebih memilih 
tenaga kesehatan tradisional daripada tenaga medis lainnya.   
 
Rendahnya kondisi kesehatan keluarga sangat miskin juga berdampak pada 
tidak optimalnya proses tumbuh kembang anak, terutama pada usia 0-5 tahun.  
Pada tahun 2003 misalnya, angka kematian balita pada kelompok penduduk 
berpendapatan terendah adalah 77% per 1000 kelahiran hidup, sementara pada 
kelompok penduduk berpendapatan tertinggi hanya 22 persen per 1000 
kelahiran hidup (SDKI, 2003). Pada tahun 2000-2005, terdapat kecenderungan 
bertambahnya kasus gizi kurang yang meningkat dari 24,5 persen pada tahun 
2000 menjadi 29 persen pada tahun 2005. Sementara pada tahun 2007 terjadi 
penurunan menjadi 18,4 persen (Riskesdas, 2007). Gizi kurang berdampak 
buruk pada produktivitas dan daya tahan tubuh seseorang sehingga 
menyebabkannya terperangkap dalam siklus kesehatan yang buruk.  Seringnya 
tidak masuk sekolah karena sakit dapat menyebabkan anak putus sekolah. 
Kondisi kesehatan dan gizi mereka yang umumnya buruk juga menyebabkan 
mereka tidak dapat berprestasi di sekolah.  Sebagian dari anak-anak keluarga 
sangat miskin ada juga yang sama sekali tidak mengenyam bangku sekolah 
karena harus membantu mencari nafkah. Meskipun angka partisipasi sekolah 
dasar tinggi, namun masih banyak anak keluarga miskin yang putus sekolah 
atau tidak melanjutkan ke SMP/Mts. Kondisi ini menyebabkan kualitas generasi 
penerus keluarga miskin senantiasa rendah dan akhirnya terperangkap dalam 
lingkaran kemiskinan (Gambar 1). 
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Gambar  1. Lingkaran perangkap kemiskinan 
 
Berbagai indikator di atas menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar, 
khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, terutama bagi RTSM perlu 
ditingkatkan sejalan dengan upaya pemerintah membangun sarana dan 
prasarana pendidikan dan kesehatan serta meluncurkan program-program yang 
ditujukan bagi keluarga miskin.   
 
Masih banyaknya RTSM yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar 
pendidikan dan kesehatan disebabkan oleh akar permasalahan yang terjadi baik 
pada sisi RTSM (demand side) maupun sisi pelayanan (supply side).  Pada sisi 
RTSM, alasan terbesar untuk tidak melanjutkan sekolah adalah karena tidak 
adanya biaya, bekerja untuk mencari nafkah, merasa pendidikannya sudah 
cukup, dan alasan lainnya. Demikian halnya untuk kesehatan, RTSM tidak 
mampu membiayai pemeliharaan atau perawatan kesehatan bagi anggota 
keluarganya akibat rendahnya tingkat pendapatan.   
 
Sementara itu, permasalahan pada sisi supply yang menyebabkan rendahnya 
akses RTSM terhadap pendidikan dan kesehatan antara lain adalah belum 
tersedianya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau oleh RTSM. 
Biaya pelayanan yang tidak terjangkau oleh RTSM serta jarak antara tempat 
tinggal dan lokasi pelayanan yang relatif jauh merupakan tantangan utama bagi 
penyedia pelayanan pendidikan dan kesehatan. 
 
Dari sisi kebijakan sosial, PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem 
perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. PKH yang mewajibkan 
RTSM memeriksakan kesehatan ibu hamil dan memberikan imunisasi dan 
pemantauan tumbuh kembang anak, termasuk menyekolahkan anak-anak, akan 
membawa perubahan perilaku RTSM terhadap pentingnya kesehatan dan 
pendidikan.  Perubahan perilaku tersebut diharapkan juga akan berdampak 
pada berkurangnya anak usia sekolah RTSM yang  bekerja. Sebaliknya hal ini 
menjadi tantangan utama pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk 
meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin, 
dimanapun mereka berada.  
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Salah satu tujuan akhir dari PKH adalah meningkatkan partisipasi sekolah anak 
khususnya SD dan SMP. Menurut data BPS masih terdapat banyak anak usia 
sekolah yang tidak berada dalam sistem persekolahan. Untuk meningkatkan 
tingkat partisipasi sekolah maka keikutsertaan mereka yang berada di luar 
sistem persekolahan harus ditingkatkan. Sebagian besar dari mereka yang pada 
usia sekolah tidak berada dalam sistem persekolahan biasanya mereka menjadi 
pekerja anak dengan jumlah yang cukup besar (lihat tabel 1).  

 
Tabel 1 

Presentase dan Jumlah Jam Kerja Pekerja Anak (10-17 tahun) 
Tahun 2005-2008 

JUMLAH JAM 
KERJA 

FEB 2005 
NOV 
2005 

FEB 2006 AGT 2006 FEB 2007 AGT 2007 FEB 2008 

0 *) 
1 – 14 
14 – 34 
1 – 34 
35+ 

82.326 
625.058 

1.182.602 
1.889.986 
1.378.561 

48.041 
350.509 
968.481 

1.367.031 
1.186.638 

37.506 
273.376 
803.901 

1.114.783 
1.107.405 

95.362 
376.368 
927.738 

- 
1.284.792 

43.885 
1.092.647 
1.300.189 
2.392.836 
1.625.267 

39.951 
843.430 

1.277.780 
2.121.210 
1.583.960 

26.561 
1.236.533 
1.276.886 
2.513.419 
1.471.743 

TOTAL 3.268.547 2.553.669 2.222.188 2.684.792 4.061.988 3.745.139 4.011.723 

% Pekerja 
anak terhadap 
total yang 
bekerja 10 

tahun ke atas 

 
3,41 

 
2,70 

 
2,33 

 
2,80 

 
11,78 

 
10,87 

 
11,73 

Sumber: Sakernas 2005 – 
2008 
*)  Sementara tidak bekerja 

      

 
Untuk meningkatkan partisipasi sekolah PKH harus dapat menjaring mereka 
yang berada di luar sistem persekolahan termasuk mereka yang menjadi 
pekerja anak.  Pendamping PKH, terutama untuk daerah yang diduga banyak 
terdapat pekerja anak akan dibekali dengan pengetahuan yang berkaitan 
dengan bimbingan kepada pekerja anak dalam rangka mempersiapkan mereka 
kembali ke bangku sekolah. 
 
Dengan demikian, PKH membuka peluang terjadinya sinergi antara program 
yang mengintervensi sisi supply dan demand side, dengan tetap 
mengoptimalkan desentralisasi, koordinasi antar sektor, koordinasi antar 
tingkat pemerintahan, serta antar pemangku kepentingan (stakeholders). 
 
Pada akhirnya, implikasi positif dari pelaksanaan PKH harus bisa dibuktikan 
secara empiris sehingga pengembangan PKH memiliki bukti nyata yang bisa 
dipertanggungjawabkan. Untuk itu, pelaksanaan PKH juga akan diikuti dengan 
program monitoring dan evaluasi yang optimal.   
 
1.2 Pengertian 
 
� Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai 

kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM 
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diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan 
kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.  

� UPPKH adalah unit pengelola PKH yang dibentuk baik di pusat dan daerah. 
Di Pusat adalah UPPKH Pusat dan di Daerah adalah UPPKH Kabupaten / 
Kota 

� Peserta PKH adalah RTSM yang memenuhi satu atau beberapa kriteria yaitu 
memiliki Ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum 
masuk pendidikan SD, anak usia SD dan SLTP dan anak 15-18 tahun yang 
belum menyelesaikan pendidikan dasar. 

� Pendamping PKH adalah pekerja sosial yang direkrut oleh UPPKH melalui 
proses seleksi dan pelatihan untuk melaksanakan tugas pendampingan 
RTSM penerima program dan membantu kelancaran pelaksanaan PKH.  

� Penyelenggaraan PKH bersifat multisektor baik di Pusat maupun di Daerah 
yang  melibatkan instansi pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, 
Kabupaten/ Kota, Kecamatan hingga Desa serta masyarakat. 

 
1.3 Tujuan  
 
Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai 
kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta merubah 
perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. 
Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target 
Millennium Development Goals (MDGs).   
 
Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:  
� Meningkatkan status sosial ekonomi RTSM; 
� Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan 

anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari RTSM;  
� Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, 

khususnya bagi anak-anak RTSM. 
� Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM;  
Kerangka pikir  PKH di Indonesia lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 1. 
 
1.4 Pelaksanaan PKH  
 
Program PKH akan dilaksanakan secara berkelanjutan yang dimulai dengan 
ujicoba di beberapa provinsi . Tujuan uji coba adalah untuk menguji berbagai 
instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan PKH,  seperti antara lain metode 
penentuan sasaran, validasi data, verifikasi persyaratan, mekanisme 
pembayaran, pengaduan masyarakat.  
 
Pasca ujicoba, PKH diharapkan dapat dilaksanakan di seluruh provinsi  
setidaknya sampai dengan tahun 2015, sesuai komitmen pencapaian MDGs. 
Selama periode tersebut, target penerima (beneficiaries) akan ditingkatkan 
secara bertahap hingga mencakup seluruh RSTM (tabel 1).  
 
Peserta PKH yang masih memenuhi kriteria dan persyaratan dimungkinkan 
menerima bantuan selama maksimal 6 tahun. Untuk itu, setiap 3 tahun akan 
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dievaluasi dalam rangka  resertifikasi terhadap status kepesertaan.  Apabila 
setelah resertifikasi 3 tahun peserta dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan, 
maka RTSM dikeluarkan sebagai penerima PKH (exit strategy). Namun jika 
sebelum 3 tahun menurut hasil verifikasi status kemiskinan oleh UPPKH Pusat 
bersama BPS ditemukan bahwa RTSM sudah meningkat kesejahteraannya dan 
atau tidak lagi layak sebagai RTSM sesuai kriteria yang ditetapkan, maka yang 
bersangkutan dikeluarkan dari kepesertaan PKH pada akhir  tahun yang 
berjalan. Dan apabila setelah 6 tahun kondisi RTSM masih berada di bawah 
garis kemiskinan, maka untuk exit strategy PKH berkoordinasi dengan program 
terkait lainnya untuk rujukan (refferal system) seperti antara lain 
ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan, pertanian, pemberdayaan 
masyarakat.  
 
Pada rencana awal pelaksanaan PKH telah disusun tahapan cakupan penerima termasuk 

pendanaannya yang dimulai sejak tahun 2007 hingga setidaknya 2015. Dalam proses 

perjalanan PKH hingga 2009 target tersebut belum dapat tercapai karena berbagai alasan 

antara lain tidak tersedianya data yang sesuai dengan kriteria, keterbatasan dana APBN. 

Dalam rangka memperluas cakupan sasaran, pengembangan PKH tetap dilaksanakan 

khususnya pada perluasan kecamatan di provinsi  yang telah melaksanakan PKH. 

 

Tabel 2 Rencana Tahapan Cakupan Penerima PKH 2007-2015 (dalam juta RTSM) 
 
 

Tahap 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Renc
ana 

Reali
sasi 

Ren
cana 

Reali
sasi 

Renc
ana 

Reali-
sasi 

Renc
ana 

Alok
asi 

     

Tahap I 0,5 0,383 0,5 0,383 0,5 0,383 0,5 0,383 0,5 0,5 Exit   

Tahap II   1,25 0,237 1,25 0,237 1,25 0,237 1,25 1,25 1,25 Exit  

Tahap III     2,25 0,120 2,25 0,120 2,25 2,25 2,25 2,25 Exit 

Tahap 
IV 

      2,5 0,09 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Total 0,5 0,383 1,75 0,620 4,0 0,713 6,5 0,816 6,5 6,5 6,0 4,75 2,5 

Biaya 

Rp (T)  1,0 

 

3,0 

 

6,7 

 

11,0 1,3 11,0 11,0 10,1 8,0 4,2 

 
Sumber: data Diolah dari data BPS dan UPPKH Pusat (2010) 

Catatan: 
1) Menggunakan asumsi rumah tangga sangat miskin dan miskin sebesar 

6,5 juta RTSM yang memiliki anak usia 0-15 tahun (data diolah dari 
Susenas 2005).  

2) Biaya dihitung berdasarkan rata-rata bantuan tunai sebesar Rp. 
1.390.000/RTSM/tahun serta kegiatan administrasi dan pendukung 
(survey, sosialisasi, pelatihan pendamping, dan sebagainya). 
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BAB II 
KETENTUAN BANTUAN 

 
Sebagaimana dijelaskan pada Bab I, PKH memberikan bantuan tunai kepada 
RTSM dengan mewajibkan RTSM tersebut mengikuti persyaratan yang 
ditetapkan program. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai ketentuan penerima 
bantuan, persyaratan bantuan, besar bantuan dan resertifikasi 

2.1  Ketentuan Penerima Bantuan 

 
Penerima bantuan PKH adalah RTSM sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi 
satu atau beberapa kriteria program yaitu memiliki Ibu hamil/nifas, anak balita 
atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD dan 
SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.  
 
Sebagai bukti kepesertaan PKH diberikan kartu peserta PKH atas nama Ibu 
atau perempuan dewasa. Kartu tersebut digunakan untuk menerima bantuan 
PKH. Selanjutnya kartu PKH dapat berfungsi sebagai kartu Jamkesmas untuk 
seluruh keluarga penerima PKH tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam 
buku Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas 2009. 
 
Penggunaan bantuan PKH ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan 
dan kesehatan, karenanya bantuan akan lebih efektif dan terarah, jika penerima 
bantuannya adalah  ibu atau wanita dewasa  yang mengurus anak pada rumah 
tangga yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan). 
Dalam kartu peserta PKH yang tercantum adalah nama ibu/wanita yang 
mengurus anak, bukan kepala rumah tangga.  Pengecualian dari ketentuan di 
atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan 
dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. 
  
Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaan-nya  pada program-program 
pemerintah lainnya pada klaster I, seperti: Jamkesmas, BOS, Raskin dan BLT.  
 
 
2.2 Kewajiban Penerima PKH 
 
Kewajiban RTSM  penerima PKH adalah sebagai berikut: 

2.2.1  Berkaitan dengan Kesehatan 

 
RTSM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH, 
diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam 
protokol pelayanan kesehatan, seperti pada tabel 3.    

 
Adapun peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah RTSM yang 
memiliki  
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Ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk 
pendidikan SD.  
  
Tabel 3. Protokol Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PKH 
 
Anak usia 0-6 tahun: 
� Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 
3 kali.  

� Anak usia 0–11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, 
Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin 
setiap bulan. 

� Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 
2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Februari dan Agustus. 

� Anak usia 12–59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan 
ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan. 

� Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 
(tiga) bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti 
program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Early Childhood 
Education) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas  
PAUD. 

Ibu hamil dan ibu nifas: 
� Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan 
di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekali pada usia 
kehamilan 3 bulan I, sekali pada usia kehamilan 3 bulan II, dua kali 
pada 3 bulan terakhir, dan mendapatkan suplemen tablet Fe. 

� Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan. 
� Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya 
setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan. 

Sumber: Buku KIA, 2008. 

 
2.2.2  Berkaitan Dengan Pendidikan 

 
Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan 
jika memiliki anak berusia 7-15 tahun. Anak peserta PKH tersebut harus 
didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/Paket 
A atau SMP/MTs/SMLB/ Salafiyah Wustha /Paket B termasuk SMP/MTs terbuka) 
dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam 
sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 
tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang 
bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.  
 
Jika peserta PKH memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan 
pendidikan dasar, maka peserta diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke 
satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun / 
pendidikan kesetaraan. Apabila anak yang bersangkutan bekerja/pekerja anak 
atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama,  maka anak 
tersebut harus mengikuti program remedial untuk mempersiapkannya kembali 



 

:: PEDOMAN UMUM 

   PROGRAM KELUARGA HARAPAN ::  9999    

ke satuan pendidikan. Dalam rangka pelaksanaan remedial tersebut 
satuan pendidikan harus menyediakan program remedial. Apabila anak 
yang bersangkutan dengan usia tersebut di atas masih buta aksara, maka 
diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat 
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.  
 

2.3  Besaran Bantuan 

 
Besaran bantuan untuk setiap RTSM peserta PKH mengikuti skenario bantuan 
yang disajikan pada tabel 4 berikut: 

Tabel 4. Skenario Bantuan PKH 

 
Skenario Bantuan Bantuan per RTSM per 

tahun 

Bantuan tetap Rp. 200.000 

Bantuan bagi RTSM yang memiliki: 
a. Anak usia di bawah 6 tahun 
b. Ibu hamil/menyusui 
 

Rp. 800.000 

c. Anak peserta pendidikan setara SD/MI Rp 400.000 

d. Anak peserta pendidikan setara  
SMP/MTs 

Rp. 800.000 

Rata-rata bantuan per RTSM Rp. 1.390.000 

Bantuan minimum per RTSM Rp. 600.000 

Bantuan maksimum per RTSM Rp. 2.200.000 

Catatan:  
- Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 tahun 

dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah 
anak.  

- Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun. 
- Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-rata 

RTSM per tahun. 
 

Dengan adanya perbedaan komposisi anggota keluarga RTSM, maka besar 
bantuan yang diterima setiap RTSM akan bervariasi. Contoh variasi besar 
bantuan, baik per tahun maupun per triwulan, berdasarkan komposisi 
anggota keluarga dapat dilihat pada tabel 5.    
 
Apabila besar bantuan yang diterima RTSM melebihi batas maksimum yang 
ditetapkan sebagaimana digambarkan pada contoh 7 tabel 5, maka untuk 
dapat menjadi peserta PKH seluruh anggota RTSM yang memenuhi 
persyaratan harus mengikuti ketentuan PKH.  
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Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam  tiga bulan, maka 
besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai 
berikut: 
a. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka 

bantuan akan berkurang sebesar Rp 50,000,- 
b. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka 

bantuan akan berkurang sebesar Rp 100,000,- 
c. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan, maka 

bantuan akan berkurang sebesar Rp 150,000,- 
d. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-

turut, maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode 
pembayaran. 

Ketentuan di atas berlaku secara tanggung renteng untuk seluruh anggota 
keluarga penerima bantuan PKH. 

 

Tabel 5. Variasi Komposisi Anggota Keluarga dan Jumlah Bantuan 

Contoh Komposisi Anggota RTSM Jumlah 
bantuan 
maksimum 
per tahun 
(Rp) 

Jumlah 
bantuan 
maksimum 
per triwulan 

(Rp) 
Contoh 1 1 anak atau lebih usia 0-6 

tahun 
1,000,000  250.000 

Contoh 2 1 anak atau lebih usia 0-6 
tahun dan ibu hamil 

1,000,000  
250.000 

Contoh 3 ibu hamil tanpa anak 1,000,000   250.000 
Contoh 4 1 anak SMP dan 2 anak SD usia 

6-15 tahun dan terdaftar di 
sekolah 

1,800,000  450.000 

Contoh Komposisi Anggota RTSM Jumlah 
bantuan 
maksimum 
per tahun 
(Rp) 

Jumlah 
bantuan 
maksimum 
per triwulan 

(Rp) 
Contoh 5 anak usia 0-6 tahun dan 3 anak 

SD  
2,200,000   550.000 

Contoh 6 anak usia 0-6 tahun dan 1 anak 
SD dan 1 anak SMP  

2,200,000   550.000 

Contoh 7 anak usia 0-6 tahun, 2 anak 
SMP; atau 1 anak SMP dan 
lebih dari 4 anak SD; atau anak 
usia 0-6 tahun dan 2 anak SD 
dan 1 anak SMP; atau 
kombinasi lain yang melebihi 
batas maksimum bantuan 

2,200,000   550.000 

 

Besaran bantuan dan berbagai ketentuan di atas akan dievaluasi dan 
disesuaikan terhadap perkembangan yang ada. 
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2.4 Resertifikasi 

 
Kepesertaan RTSM dalam PKH diharapkan akan membawa perbaikan 
pendapatan rumah tangga dan kualitas anak-anak RTSM. Dengan tercapainya 
perbaikan tersebut, tidak selamanya peserta atau penerima bantuan PKH 
memperoleh bantuan.  Untuk itu, dalam rancangan PKH disusun exit strategy 
yang dilakukan melalui resertifikasi. 
 
Resertifikasi adalah proses evaluasi status kepesertaan PKH untuk menentukan 
apakah peserta masih layak atau tidak sebagai penerima bantuan. Resertifikasi 
dilakukan oleh UPPKH Pusat berkoordinasi dengan BPS, di mana pelaksana 
program akan mendatangi peserta PKH dengan melihat secara langsung kondisi 
mereka dan mengajukan pertanyaan seperti pada saat registrasi awal, yaitu 
antara lain informasi dasar kepesertaan (nama, alamat, umur dan jenis 
kelamin), kondisi ekonomi peserta (pekerjaan saat ini, tempat bekerja dan 
penghasilan yang diterima), status pendidikan anggota keluarga (orang tua dan 
anak-anak), kondisi tempat tinggal dan sebagainya. Data yang diperoleh dari 
hasil resertifikasi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 
menetapkan keberlanjutan kepesertaan dalam PKH.  
 
Proses resertifikasi diharapkan dilakukan  setiap tiga tahun, selama kepesertaan 
suatu RTSM dalam PKH.  Tahap resertifikasi tersebut adalah sebagai berikut: 
 
Resertifikasi dilakukan apabila hasil resertifikasi tahap ini menunjukan bahwa 
suatu RTSM masih berstatus miskin, maka RTSM tersebut akan tetap menerima 
bantuan. Namun apabila hasil resertifikasi mengindikasikan bahwa RTSM sudah 
mampu, maka status kepesertaan PKH akan dihentikan. Pengalaman negara lain 
menunjukkan bahwa pada resertifikasi pertama baru sekitar 15 persen dari 
total penerima bisa keluar dari program. 
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BAB III 
MEKANISME DAN PROSEDUR 

 
 
Keseluruhan mekanisme dan prosedur PKH terdiri atas kegiatan sebagai 
berikut:  
 
3.1 Keikutsertaan Daerah dalam PKH 
 
Keikutsertaan daerah dalam PKH dilakukan melalui tahapan berikut: 
� Tahap pertama adalah pemilihan provinsi yang dilakukan atas dasar: 

a. Kesediaan pemerintah provinsi pada saat Musrenbang.  
b. Keberagaman karakteristik daerah (tingkat kemiskinan 

tinggi/sedang/rendah, daerah perkotaan/perdesaan, daerah 
kepulauan/pesisir, daerah dengan aksesibilitas relatif mudah/sulit, dll). 

• Tahap kedua adalah pemilihan kabupaten/kota dan kecamatan.  
a. Pemilihan kabupaten/kota dan kecamatan dilakukan dengan 

memperhatikan data BPS berdasarkan kriteria: (i) tingginya angka 
kemiskinan, (ii) angka gizi buruk dan angka transisi dari SD/MI ke 
SMP/MTs, (iii) ketersediaan sarana dan prasarana (supply) baik 
pendidikan maupun kesehatan,  

b.  Adanya komitmen daerah. 
c. Adanya kriteria khusus, seperti daerah yang mengalami  bencana (pasca 

bencana).  
 
Kesediaan pemerintah daerah untuk melaksanakan PKH dimaksudkan untuk 
menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang 
merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program PKH 
termasuk di dalamnya penyediaan fasilitas pendidikan dan fasilitan 
kesehatan untuk penyandang cacat. Untuk itu, sebelum pelaksanaan dimulai, 
pimpinan daerah (Bupati/Walikota) harus menandatangani surat pernyataan 
dengan format sebagaimana pada lampiran 3. 
 
Penjelasan lebih rinci tentang pemilihan peserta dan lokasi uji coba PKH 
tersebut di atas disajikan pada lampiran 2.   

 
Keikutsertaan daerah pada PKH pada tahun 2007-2009 telah dilaksanakan 
pada 13 Provinsi dan 70 Kabupaten/kota serta 629 Kecamatan. Sedangkan 
untuk tahun 2010 dikembangkan pada 7 provinsi dan 18 kabupaten/kota 
serta 175 kecamatan dengan 90.000 RTSM, sehingga jumlah total penerima PKH 

tahun 2010 menjadi 20 provinsi , 86 kabupaten/kota dan 816.000 RTSM. 

 
 

Keikutsertaan daerah dalam PKH untuk tahun-tahun selanjutnya akan 
diperluas, melalui prosedur yang akan ditentukan kemudian, dengan kriteria 
pada aspek :  
1. Tersedia data Angka Kematian Bayi  
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2. Tersedia data Angka Kematian Ibu  
3. Tersedia data Angka Kematian balita  
4. Gizi buruk  
5. Tersedia data angka Droup Out SD ke SMP  
6. Adanya dana penyertaan PKH dari Pemda 
7. Tenaga Operator dan pendamping berkinerja baik 
8. Kesiapan supply side 
9. Soliditas Tim Koordinator Kabupaten, Kecamatan dan Desa 
10. Tersedia Kantor pos bayar di kecamatan dan mempunyai kinerja baik 
11. Kantor Pos di kecamatan sesuai standar PKH. 
12. Jumlah RTSM disuatu Kecamatan minimal 300 RTSM 

 
3.2 Pemilihan Peserta PKH 
 

Target penerima bantuan PKH adalah rumah tangga sangat miskin 
(RTSM). Penetapan rumah tangga sebagai RTSM dilakukan dengan 
menggunakan metodologi dan indikator yang transparan. Lampiran 2 
buku pedoman ini menyajikan informasi lebih rinci mengenai: (i) 
Penentuan RTSM; (ii) Pemilihan Lokasi Pelaksanaan Ujicoba; dan (iii) 
Pemilihan Peserta PKH. Secara umum, proses penetapan RTSM sampai 
menjadi peserta PKH adalah sebagai berikut:  

 
3.2.1 Pemilihan RTSM Sebagai Calon Peserta PKH 

 
Sebuah rumah tangga dikategorikan sebagai RTSM jika rumah tangga 
tersebut memenuhi indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan 
dikembangkan dari hasil model estimasi yang menggunakan faktor-faktor 
yang secara statistik memiliki korelasi dengan kemiskinan multidimensi, 
seperti antara lain kondisi demografi dan sosio-ekonomi. Indikator-
indikator ini lebih lanjut dikembangkan ke dalam kuesioner yang 
digunakan untuk memverifikasi status kemiskinan rumah tangga.  
 
Rumah tangga yang berpotensi dipilih sebagai calon peserta PKH adalah 
rumah tangga dengan kategori sangat miskin, dan terdapat anggota 
keluarga yang terdiri dari: (i) ibu hamil, (ii) ibu nifas, dan atau (iii) anak-
anak yang berusia dibawah 15 tahun atau lebih dari 15 tahun namun 
belum menyelesaikan pendidikan dasar. 

 
Verifikasi status kemiskinan rumah tangga dilakukan melalui survey 
terhadap calon peserta.  Untuk tahun 2007, verifikasi dilakukan oleh BPS 
dengan data dasar penerima diambil dari data BLT kategori sangat 
miskin dan miskin, dan data pendukung lainnya untuk memasukkan 
rumah tangga pada kedua kategori tersebut namun bukan merupakan 
penerima BLT. Sementara sumber data untuk tahun 2008 dan 2009 
diambil dari data SPDKP 07 dan PPLS 08 dengan kategori yang sama. 
Dalam melakukan verifikasi, petugas terdiri atas unsur BPS, non BPS, dan 
pengawas. 
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3.2.2 Penetapan Peserta PKH 
 
Informasi yang diperoleh dari survai di atas digunakan untuk 
mengurutkan RTSM berdasarkan tingkat kemiskinannya. Agar distribusi 
RTSM antar kecamatan tersebar secara proporsional, dengan 
menggunakan model statistik ditetapkan kuota per kecamatan untuk 
menentukan jumlah RTSM peserta PKH per kecamatan. Penetapan 
peserta PKH dilakukan oleh UPPKH-Pusat. Sebelum penetapan, UPPKH 
pusat  berkoordinasi dengan Tim Teknis PKH Pusat, Tim Koordinasi PKH 
provinsi, dan Tim Koordinasi PKH Kabupaten/Kota.  

 
3.2.3 Data Dasar Peserta PKH  
 

Seluruh data peserta PKH yang telah ditetapkan akan menjadi Data 
Dasar Utama (Master Data Base) UPPKH dan merupakan daftar resmi 
peserta PKH. Seluruh informasi tersebut dapat diakses pada website 
program dan media publik lainnya. Berdasarkan Master Data Base 
tersebut, program akan mencetak kartu peserta, dan format-format 
lainnya yang diperlukan untuk verifikasi, pembayaran, pemutakhiran, dan 
sebagainya.   

3.3. Penetapan Inclusion dan Exclusion Error 

Dalam rangka memenuhi jumlah quota peserta PKH  untuk suatu wilayah 

tertentu karena adanya peserta yang tidak memenuhi persyaratan tetapi masuk 

sebagai preserta PKH dan sebaliknya ada peserta yang memenuhi persyaratan 

peserta PKH tetapi tidak menjadi peserta PKH  maka dilakukan penggantian 

sesuai quota desa / kelurahan yang bersangkutan, dengan mekanisme berikut: 

1. Adanya hasil rembug desa (aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, 

pendamping). 

2. Ada surat pernyataan dari pendamping, kepala desa dan camat setempat 

yang diketahui oleh Dinas / Instansi Sosial setempat. 

3. Pendamping melaporkan ke UPPKH Kabupaten / Kota. 

4. Ada pengesahan dari Dinas/Instansi Sosial dan BPS setempat 

5. UPPKH Kabupaten / Kota melaporkan ke UPPKH Pusat. 

6. UPPKH Pusat bersama BPS mencabut dan mengganti kepesertaan yang 

bersangkutan sebagai peserta PKH. 
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Gambar 2: Mekanisme Penggantian Peserta PKH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Pertemuan Awal  

 
Tahap awal pelaksanaan PKH dimulai dengan pengiriman pemberitahuan 
terpilihnya RTSM sebagai peserta PKH, yang disertai format perbaikan data 
RTSM, pernyataan persetujuan memenuhi ketentuan PKH, dan undangan untuk 
menghadiri pertemuan awal oleh PT POS.  Pertemuan awal dikoordinasikan oleh 
UPPKH Kecamatan dengan mengundang petugas Puskesmas dan sekolah di 
kecamatan tersebut.   
 
Tujuan pertemuan awal adalah: 
� Menginformasikan tujuan dan ketentuan PKH; 
� Menyerahkan formulir Validasi dan Pemutakhiran Data pada RTSM untuk 

diperbaiki dan ditandatangani oleh RTSM sebagai tanda  kesediaan 
mengikuti komitmen yang ditetapkan dalam program (formulir terlampir 
pada lampiran 4); 

� Menjelaskan komitmen yang perlu dilakukan oleh peserta PKH untuk dapat 
menerima bantuan; 

� Menjelaskan sangsi dan implikasi apabila peserta PKH tidak memenuhi 
komitmen yang ditetapkan dalam program; 

Ada RTSM Eligible 
Pada Desa/Kelurahan 

Disetujui oleh Rembug 
Desa (Kep. Desa/Lurah, 

Tokoh Masysrakat, Camat) 

Diusulkan oleh Pendamping  setempat 
sesuai jumlah data error yang 

dikeluarkan 

Disahkan oleh Dinas Sosial & BPS 
Setempat 

Data yang sudah disahkan 
dikirimkan ke UPPKH Pusat 

untuk diverifikasi 

UPPKH Pusat bersama BPS 
mencabut & mengganti Peserta 

PKH 



 

:: PEDOMAN UMUM 

   PROGRAM KELUARGA HARAPAN ::  16161616    

� Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas 
pelaksanaan PKH; 

� Memfasilitasi pembentukan kelompok ibu peserta PKH, termasuk 
penunjukan ketua kelompok; 

� Menjelaskan hak dan kewajiban ibu peserta PKH dalam PKH.  
� Menerima pengaduan.  
 
Apabila terdapat RTSM terpilih yang tidak hadir, maka pendamping 
berkewajiban menemui RTSM tersebut setelah pertemuan awal dan melakukan 
proses sebagaimana di atas.  Penjelasan lebih lanjut tentang pelaksanaan 
pertemuan awal dijelaskan dalam buku Pedoman Operasional Kelembagaan 
PKH. 
 
3.5 Pembayaran  
 
Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai 
peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program. Bukti 
kepesertaannya adalah kepemilikan kartu PKH yang tercantum nama ibu/wanita 
yang mengurus anak.  Kartu PKH dikirim ke setiap peserta oleh pendamping 
sebelum pembayaran pertama dilakukan. Pembayaran bantuan dilakukan oleh 
PT POS setiap tiga bulan  pada tanggal yang ditentukan oleh masing-masing 
kantor pos untuk masing-masing desa/kelurahan.  Sampai dengan tahun 2009 
PKH masih melakukan pembayaran 3 (tiga) kali dalam setahun, karena 
disebabkan beberapa kendala teknis di lapangan. Tetapi mulai tahun 2010 dan 
seterusnya pembayaran kepada RTSM akan dilaksanakan sebanyak 4 (empat) 
kali dalam setahun / triwulan dengan asumsi semua sistem PKH (MIS, 
ketersediaan formulir verifikasi dan pemutakhiran, verifikasi supply side) telah 
berjalan dengan baik. 
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Tabel 6. Jadwal Proses Pembayaran 3 bulanan dan  

Input Data Verifikasi Komitmen 

 

  

AKTIFITAS 
TAHUN 2010...dst 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 

Proses Pembayaran I                        

Proses Pembayaran II                         

Proses Pembayaran III                         

Proses Pembayaran IV                         

 Input Data Verifikasi I                         

Input Data Verifikasi II                         

Input Data Verifikasi III             

Input Data Verifikasi IV                         
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Mekanisme pembayaran tahap pertama PKH adalah sebagai berikut: 
 

Gambar 1. Alur Pembayaran Tahap I 
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Sedangkan mekanisme pembayaran bantuan untuk setiap 4 (empat) bulan 
adalah sesuai alur kerja berikut ini: 
 
 
         Gambar  2.   Alur Kerja Pembayaran RTSM  Triwulanan          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5 Pembentukan Kelompok Ibu Penerima Bantuan 
 
Setelah pembayaran pertama dilakukan, UPPKH Kecamatan memfasilitasi 
pertemuan kelompok ibu peserta PKH.  Setiap 15-25 RTSM disarankan memiliki 
ketua kelompok yang berfungsi sebagai kontak bagi UPPKH untuk setiap 
kegiatan seperti antara lain sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, penyelesaian 
masalah dan sebagainya selama program berlangsung. Ketua kelompok dipilih 
secara terbuka untuk menjaring kandidat yang secara sukarela memiliki 
komitmen tinggi untuk mensukseskan pelaksanaan PKH. Ketua kelompok 
terpilih tidak diperkenankan memungut bayaran apapun dari peserta PKH, 
tetapi dapat mengikuti kegiatan seperti mengikuti sosialisasi, pelatihan, 
penyuluhan dan sebagainya yang dilaksanakan oleh program. Mekanisme 
pembentukan kelompok dijelaskan lebih rinci pada Pedoman Operasional 
Kelembagaan PKH. 
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3.6 Verifikasi Komitmen 

 
Verifikasi komitmen peserta PKH pada prinsipnya dilakukan terhadap 
pendaftaran (enrollment) dan kehadiran (attendance) baik di sekolah untuk 
komponen pendidikan maupun Puskesmas dan jaringannya untuk komponen 
kesehatan. Kepada pihak pelaksana pelayanan pendidikan, baik 
sekolah/madrasah/penyelenggara Paket A/Paket B sangat diharapkan peran 
aktifnya untuk dapat menarik kembali anak-anak RTSM, khususnya yang belum 
menyelesaikan pendidikan dasar namun telah meninggalkan bangku sekolah 
atau bekerja, untuk kembali ke sekolah.  
 
Verifikasi dilaksanakan setiap bulan, dan hasil verifikasi menjadi dasar 
pembayaran bantuan yang diterimakan peserta PKH.  Tabel 5 menyajikan 
jadwal  pembayaran dan proses data input verifikasi komitmen peserta PKH. 
 
Verifikasi untuk pembayaran tahap awal dilakukan dengan menerbitkan daftar 
siswa yang terdaftar di masing-masing sekolah dan anak usia 0-6 tahun, ibu 
hamil dan ibu nifas yang terdaftar di Puskesmas yang terdekat dengan tempat 
tinggal peserta PKH.  Daftar yang berdasar pada master data base program ini 
akan didistribusikan ke sekolah/madrasah /penyelenggara Paket A/Paket B dan 
puskesmas oleh PT POS.   
 
Verifikasi selanjutnya adalah terhadap kehadiran yang dilakukan oleh pihak 
penyedia layanan, yaitu sekolah/ madrasah/penyelenggara paket A/Paket B dan 
puskesmas beserta jaringannya dengan menggunakan format-format pada 
lampiran 5.  Informasi yang diperlukan dalam verifikasi adalah: 

3.6.1  Komponen Pendidikan 

 
Di sekolah/madrasah/penyelenggara Paket A/Paket B, guru mencatat 
ketidakhadiran seluruh siswa penerima PKH untuk memantau kehadiran yang 
telah ditentukan yaitu setidaknya 85 persen dari hari sekolah atau ketentuan 
tatap muka Paket A/Paket B/SMP terbuka/keaksaraan fungsional dalam 9 (satu) 
bulan. Pengecualian diberlakukan pada siswa yang absen karena sakit paling 
lama 3 hari atau terjadinya bencana alam di daerah tersebut.  Jika absen karena 
sakit lebih dari 3 hari secara berturut-turut, siswa tersebut diwajibkan 
memberikan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter atau petugas 
kesehatan yang diakui.  Secara periodik, yaitu di awal bulan, petugas pos akan 
mengirim formulir verifikasi untuk tiga bulan sekaligus dan mengambil formulir 
tersebut pada setiap akhir bulan  untuk diproses lebih lanjut.  

 
Ketentuan persyaratan yang berlaku bagi anak-anak yang bersekolah di 
madrasah dan pendidikan luar sekolah diatur tersendiri dalam buku Pedoman 
Operasional bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan. 
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3.6.2 Komponen kesehatan 

 
Verifikasi sebagai bukti terdaftar bagi peserta PKH komponen kesehatan 
dilakukan dengan melakukan kunjungan ke puskesmas atau layanan kesehatan 
terdekat paling lambat seminggu setelah ibu/wanita rumah tangga penerima 
mendapatkan kartu PKH. Pada kunjungan tersebut, peserta harus 
memeriksakan anak/kandungannya untuk dibuatkan catatan status kondisi 
kesehatan pada awal program dan jadwal  kunjungan pemeriksaan berikutnya 
dengan membawa kartu peserta PKH. Pemeriksaan awal ini merupakan dasar 
untuk pembayaran pertama. 
 
Verifikasi sebagai bukti kehadiran dilakukan pada pemeriksaan berikutnya yang 
dilakukan di pusat layanan kesehatan terdekat dengan tempat tinggal peserta, 
baik Puskesmas maupun jaringannya seperti Posyandu, Pustu, Polindes dan 
Pusling. Khusus untuk kelahiran bayi, jika peserta tidak memungkinkan 
mendatangi fasilitas kesehatan, kelahiran bayi bisa ditolong dengan cara 
mengundang tenaga kesehatan terlatih (misalnya bidan desa) untuk membantu 
proses kelahiran.  
 
Verifikasi dilakukan oleh petugas kesehatan kepada semua peserta PKH untuk 
memantau kehadiran/pemeriksaan pada layanan kesehatan. 
 
Seluruh mekanisme pelaksanaan verifikasi disajikan lebih rinci pada buku 
Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan dan Pedoman 
Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan kesehatan.  

3.7 Penangguhan dan Pembatalan  

3.7.1 Penangguhan dan Pembatalan Peserta PKH 

 
Penangguhan dan pembatalan peserta PKH melalui tahapan sebagai berikut: 
 
a.  Penangguhan Sementara 

 
Penangguhan sementara berlaku apabila: 
� Peserta PKH tidak memenuhi komitmen yang telah ditentukan untuk 1 

kali siklus pembayaran (3 bulan berturut-turut); 
� Peserta PKH tidak mengambil pembayaran untuk 1 kali siklus 

pembayaran (3 bulan berturut-turut). 
 
Apabila rumah tangga yang bersangkutan ingin menjadi peserta PKH 
kembali, mereka harus mendaftar kembali ke UPPKH kecamatan atau melalui 
perwakilan ketua kelompok ibu yang sudah terbentuk.  Selanjutnya, petugas 
UPPKH Kabupaten/Kota dan Kecamatan akan mengunjungi rumah keluarga 
tersebut untuk menilai kelayakannya. Dasar penilaian kelayakan 
menggunakan indikator yang digunakan pada saat pemilihan peserta PKH.  
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b. Pembatalan 
 
Pembatalan dapat terjadi apabila: 
� RTSM terbukti tidak layak sebagai peserta PKH, melalui antara lain 
pengaduan yang telah dibuktikan dan pengecekan berkala (spot check). 

� Dalam 2 kali siklus pembayaran berturut-turut (6 bulan) RTSM tidak 
memenuhi komitmen tetapi melakukan klaim terhadap bantuan.   

 
RTSM yang telah dibatalkan kepesertaannya tidak dapat diajukan kembali 
sebagai penerima bantuan. 
 

3.7.2 Penangguhan Program bagi Kabupaten/Kota 

 
Penangguhan program bagi kabupaten/kota dapat terjadi apabila 
kabupaten/kota yang bersangkutan tidak melaksanakan/ memberikan pelayanan 
kesehatan dan pendidikan sebagaimana telah ditetapkan pada saat awal 
pelaksanaan program melalui proses berikut: 
� Terdapat pengaduan terkait pelayanan pendidikan dan kesehatan seperti 

antara lain ketidaktersediaan guru, tenaga kesehatan, dan vaksin, hingga 
melebihi 20 persen dari total jumlah peserta PKH di kabupaten/kota tersebut 
dalam waktu 4 bulan berturut-turut;  

� Dalam 3 (tiga) bulan tersebut di atas belum ada penyelesaian terhadap 
indikasi permasalahan penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan; 

� Kabupaten/Kota menyatakan keluar dari program.  
 

3.8  Pemutakhiran data 

 
Pemutakhiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang 
tercatat pada Master Data Base.  Beberapa contoh perubahan informasi dari 
rumah tangga adalah sebagai berikut: 
� Perubahan tempat tinggal, 
� Kelahiran anggota keluarga, 
� Penarikan anak-anak dari program (kematian, keluar/pindah sekolah, dan 

sebagainya), 
� Masuknya anak-anak baru ke sekolah, 
� Ibu hamil, 
� Perbaikan nama atau dokumen-dokumen, 
� Perubahan nama ibu/perempuan penerima PKH (menikah/cerai, meninggal, 

pindah/bekerja di luar domisili), 
� Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses, 
� Hal-hal lain yang ditentukan kemudian. 
 
Pemutakhiran data dilaporkan oleh peserta di UPPKH Kecamatan. Pendamping 
PKH  bekerjasama dengan ketua kelompok ibu peserta PKH akan memverifikasi 
perubahan data terkait. Format pemutakhiran data dapat dilihat pada lampiran 
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4.  Data yang telah diupdate selanjutnya diteruskan ke UPPKH Kabupaten/Kota 
untuk dilakukan proses pemutalhiran data peserta PKH melalui aplikasi yang 
sudah online ke UPPKH Pusat. 

 
Proses pemutakhiran data dilakukan pada UPPKH Kab/Kota oleh Operator 
setelah menerima data pemutakhiran data dari pendamping. Data diterima 
UPPKH Pusat  paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pembayaran kepada 
peserta PKH.  

 

3.9  Pengaduan  

 
Mengingat pelaksanaan suatu program tidak selalu dapat diharapkan berjalan 
sempurna, maka pada UPPKH Pusat dan seluruh UPPKH Kabupaten/Kota 
dibentuk layanan Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM) PKH.  SPM-PKH 
berfungsi memfasilitasi segala jenis pengaduan terkait dengan pelaksanaan 
PKH dan penyelesaiannya.  Fasilitasi ini dilakukan dengan cara:  
1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan SPM-PKH 

serta mekanisme pengaduan dan penyelesaiannya; 
2. Menyelesaikan pengaduan dengan cepat antara lain melalui : 

� Upaya pengendalian penyelesaian pengaduan di tingkat kecamatan, 
kabupaten/kota, provinsi, pusat sesuai dengan tingkatan masalahnya; 

� Penerusan pengaduan kepada UPPKH mulai dari tingkat kecamatan 
hingga pusat sesuai dengan tingkatan masalahnya; 

� Penanganan dan penyelesaian pengaduan, termasuk proses penyelidikan 
dan verifikasi; 

� Koordinasi penyelesaian pengaduan dengan aparat terkait; 
� Koordinasi dengan pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku, apabila ada pengaduan yang berhubungan 
dengan pelanggaran hukum.   

3. Mempersiapkan bahan informasi mengenai pengaduan, langkah 
penyelidikan, dan tindakan korektif yang diambil untuk disebarluaskan 
kepada masyarakat melalui website dan berbagai media informasi lainnya. 

4. Memfasilitasi terciptanya mekanisme pengawasan berbasis masyarakat 
sehingga tercipta kontrol sosial dan sistem penanganan lebih lanjut apabila 
penanganan pengaduan oleh PKH dianggap tidak memuaskan.  

5. Menciptakan sistem pengaduan yang menjamin kerahasiaan pelapor. 
 
Peserta PKH dan seluruh masyarakat, termasuk media, LSM, dan sebagainya 
dapat menyampaikan pengaduan baik langsung di UPPKH maupun tidak 
langsung melalui surat (kotak pos), telepon/fax,  email, dan media lainnya.  
Formulir pengaduan dari peserta PKH dan bukan peserta PKH dapat dilihat 
pada lampiran 6.  
 
Ada beberapa jenis pengaduan dan tingkat kewenangan penanganannya, yaitu: 
1.  Pengaduan yang kewenangan penanganannya di UPPKH-Kabupaten/Kota, 

seperti antara lain: 
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� Permasalahan terkait data  peserta PKH; 
� Permasalahan terkait data pemenuhan komitmen dan verifikasi;  
� Permasalahan terkait pelayanan UPPKH daerah (kabupaten/kota dan 
kecamatan, termasuk  fasilitator dan SPM), kantor pos, dan penyedia 
pelayanan yaitu sekolah dan puskesmas;  

� Permasalahan pembayaran (keterlambatan, antrian yang panjang, 
perubahan jumlah bantuan, dan sebagainya); 

� Permasalahan terkait ketersediaan pelayanan di sekolah dan puskesmas 
dan jaringannya;  

� Adanya penyimpangan/indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)  
dalam pelaksanaan PKH; dan 

� Hal-hal lain yang mungkin timbul dalam pelaksanaan PKH. 
 
2. Jenis pengaduan yang perlu penanganan UPPKH-Pusat, antara lain adalah: 

� Permasalahan ketersediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang 
tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah; 

� Permasalahan terkait data peserta, verifikasi, dan pembayaran yang  
memerlukan perubahan pada Master Data Base di pusat; 

� Permasalahan terkait berbagai mekanisme dan prosedur yang dapat 
memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan program; 

� Kasus KKN berskala besar; 
� Permasalahan yang melibatkan pemerintah daerah (seperti antara lain 
penggunaan dana untuk kepentingan politik, dsb); dan  

� Permasalahan lain yang kiranya dapat berdampak pada ketidakpuasan 
masyarakat luas  

 
Mekanisme lebih lanjut akan dijabarkan dalam Pedoman Operasional SPM-PKH. 
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BAB IV 
KERANGKA KELEMBAGAAN  

 

Kelembagaan PKH terdiri dari lembaga terkait baik di Pusat, Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota, serta UPPKH yang dibentuk di Pusat, Kabupaten/Kota dan 
Kecamatan.  
 
Kerangka kelembagaan PKH adalah sebagai berikut : 
 
4.1. KELEMBAGAAN PKH PUSAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan :   

___________    garis komando 
.................  garis koordinasi  

Gambar 4. Struktur Kelembagaan PKH 

Kecamatan 

KEMENSOS 

 
UPPKH Pusat 

Tim pengendali PKH/TKPK 

Tim pengarah pusat 

Tim teknis pusat 

PT. POS INDONESIA/ 
LEMBAGA KEUANGAN  

LAINNYA  

Tim Koodinasi Teknis Provinsi/TKPKD 

Tim Koodinasi Teknis Kabupaten/Kota/TKPKD Dinsos 

UPPKH Kab/Kota 
Kantor Pos 

Kabupaten/Kota 

Kantor 
Pos/Petugas Pos 

UPPKH Kecamatan 
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4.1.1     Tim Pengendali   
   
1.  Susunan Tim Pengendali  
 

a. Pengarah  
 

Ketua    :  Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan   Rakyat   
selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 

Wakil Ketua  :  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Wakil 
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

Anggota       :  - Menteri Dalam Negeri 
 -  Menteri Negara Perencanaa Pembangunan 

Nasional/Kepala Bappenas 
-  Menteri Sosial 
-  Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
-  Menteri Keuangan 
-  Menteri Pendidikan Nasional 
-  Menteri Kesehatan 
-  Menteri Agama 
-  Menteri Komunikasi dan Informatika 
-  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
-  Kepala Badan Pusat Statistik. 

 
b. Pelaksana  

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan   
Kementrian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat  
selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan  
Kemiskinan 

Wakil Ketua 1 : Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, 
Depatemen Sosial 

Wakil Ketua 2 : Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM,  
Kementrian Negara PPN/Bappenas 

 
Sekretaris :  Staf Ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan  

Nasional/ Bappenas, Bidang Sumber Daya Manusia dan 
Kemiskinan 

 
c. Teknis 

Ketua :  Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat    
Kementerian Negara PPN/ Bappenas 

Wakil Ketua 1 :  Asistensi Deputi Urusan Penguatan Masyarakat dan 
Kawasan Kementrian Koordinator Bidang   Kesejahteraan 
Rakyat 
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Wakil Ketua 2 :  Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementrian 
Negara PPN/ Bappenas 

Sekretaris :  Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial,  

  Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, 
Kementerian Sosial RI 

 
Tim Pengendali Program Keluarga Harapan mempunyai Tugas dan Fungsi: 

 
a    Pengarah 

Memberikan pengarahan kepada Pelaksaana baik materi yang bersifat 
substantif maupun teknis guna keberhasilan pengendalian Program 
Keluarga Harapan 

 
b   Pelaksana 

• Merumuskan konsep kebijakan operasional koordinasi, perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian Program Keluarga Harapan 

• Menentukan kriteria dan daftar penerima Program Keluarga Harapan 

• Melakukan sosialisasi Program Keluarga Harapan ke berbagai 
kalangan di pemerintah dan masyarakat luas. 

• Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program 
Keluarga Harapan serta melaporkan hasilnya kepada Menteri 
Koordinator Bidang Kesra.  

• Menilai hasil, manfaat dan dampak dari pelaksanaan Program 
Keluarga Harapan kepada terhadap pengurangan kemiskinan.  

• Mengusulkan pilihan-pilihan peningkatan efektifitas pelaksanaan 
Program Keluarga Harapan kepada Pengarah.  

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri 
Koordinator Bidang Kesra 

 
c   Teknis 

Membantu Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
terutama dalam merumuskan kebijakan, design, sosialisasi, pemantauan 
dan evaluasi Program Keluarga Harapan 

 
 4.1.2. Tim Pengarah Pusat 

 
b. Tim Pengarah Pusat adalah pejabat Eselon 1 dari : 

� Kementrian PPN/ Bappenas 
� Kementerian Sosial 
� Kementerian  Kesehatan 
� Kementerian  Pendidikan 
� Kementerian  Keuangan 
� Kementerian  Agama 
� Kementerian  komunikasi dan Informatika 
� Kementerian  Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
� Kementerian  Dalam Negeri 



 

:: PEDOMAN UMUM 

   PROGRAM KELUARGA HARAPAN ::  28282828    

� Badan Pusat Statistk (BPS) 
 
 

c. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah Pusat adalah sebagai berikut : 
� Memberikan penagarahan dan menyetujui desain dan rencana 

pelaksanaan program 
� Memberikan pengarahan dan menyetujui mekanisme dan prosedur 

pelaksanaan PKH 
� Mengkaji laporan perkembangan program setiap 6 bulan sekali 
� Mengkaji dan memberikan arahan tindak lanjut laporan audit 
� Mengkaji dan memberikan arahan tindak lanjut laporan evaluasi 
� Mengkaji dan menyetujui perubahan yang kiranya diperlukan dalam 

pedoman umum PKH 
� Memecahkan berbagai masalah lintas sektor yang telah 

terindentifikasi oleh Tim Teknis Pusat 
� Meningkatkan kolaborasi antar Kementerian  dalam pencapaian 

tujuan PKH 
� Memberikan rekomendasi strategi pengembangan PKH baik kepada 

pemerintah maupun legislatif 
 
Tim Pengarah Pusat mengadakan rapat koordinasi setidaknya setiap 6 
bulan sekali. Ketua tim pengarah pusat (Pejabat Eselon 1) bersama-sama 
dengan anggota tim pengarah pusat, berkewajiban memberikan laporan 
tertulis kepada Pemerintah atas tugas dan tanggung jawab seperti 
tertulis diatas setiap 6 (enam) bulan sekali. 

 
4.1.3.  Tim Koordinasi Teknis Pusat 

a. Anggota Tim Teknis Pusat terdiri atas pejabat eselon 2 dan  atau eselon 3 
yang ditunjuk dari kementrian dan lembaga anggota Tim Pengarah Pusat. 
Tim Teknis Pusat diketuai oleh Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan 
Sosial sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.Untuk pengelolaan 
keuangan program, Pejabat Pembuat Komitmen adalah Direktur Jaminan 
Kesejahteraan Sosial. 
 

c. Tugas dan Tanggung jawab Tim Teknis Pusat adalah : 
• Mengkaji berbagai rencana operasional yang disiapkan oleh UPPKH 
Pusat 

• Mengkoordinasikan berbagai kegiatan sektoral terkait agar tujuan dan 
fungsi program dapat berjalan baik 

• Membentuk tim lintas sektor yang bertugas untuk menentukan peserta 
PKH 

• Memonitor perkembangan pelaksanaan program termasuk pengaduan 
masyarakat dan penanganannya, dan mengajukan perbaikan apabila 
diperlukan 

• Mengkaji laporan evaluasi yang akan dipresentasikan kepada Tim 
Pengarah 
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• Mengkaji laporan audit yang akan dipresentasikan kepada Tim 
Pengarah 

 
Tim Koordinasi Teknis Pusat mengadakan rapat koordinasi setidaknya setiap 
4 (empat) bulan sekali. Ketua Tim teknis Pusat, bersama-sama dengan 
anggota tim teknis lainnya, berkewajiban memberikan laporan tertulis 
kepada Tim Pengarah Pusat setiap 4 (empat) bulan sekali. 
 
Tim koordinasi teknis PKH  pusat yang  terdiri dari berbagai 
kementerian/lembaga terkait dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang 
tugasnya (Bappenas untuk perencanaan dan evaluasi program, Kementerian 
Sosial untuk pelaksanaan PKH, BPS untuk pendataan rumah tangga miskin, 
Kementerian  Komunikasi dan Informatika untuk sosialisasi, serta 
Kementerian  Pendidikan Nasional dan Kementerian  Kesehatan penyediaan 
layanan pendidikan dan kesehatan). Dalam rangka koordinasi PKH dengan 
program-program penanggulangan kemiskinan lainnya, PKH berada di 
bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik 
di Pusat maupun di daerah.  Untuk itu, TKPK membentuk Tim Pengendali 
PKH yang berfungsi mengkoordinasikan dan mensinergikan tujuan PKH 
dengan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan lainnya.  Koordinasi 
PKH dengan TKPK daerah, diharapkan dapat mengikuti pola koordinasi yang 
dilakukan di Pusat.  
 

4.1.4.  Unit  Pelaksana  PKH Pusat  (UPPKH Pusat) 
Unit Pelaksana PKH pusat adalah pelaksana program yang berada dibawah 
kendali Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.  
 
Unit ini dibentuk dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa: 
(i) Pelaksanaan PKH berjalan lancar dan sesuai dengan rencana;  
(ii) Berbagai masalah yang ada dapat diselesaikan dengan baik, cepat, dan 

tepat; dan  
(iii) Semua pihak terkait diberikan informasi yang cukup untuk 

melaksanakan dan memperbaiki program. 
   
Pelaksanaan UPPKH mengikuti arahan kebijakan dan prosedur yang 
ditentukan oleh Tim Pengarah dan berkoordinasi dengan Tim Teknis Pusat. 

 

• Organisasi UPPKH Pusat 
Personil UPPKH Pusat terdiri atas pegawai Kementerian Sosial RI, Tim 
Assistensi, Tenaga Ahli, dan Praktisi/Narasumber  yang ahli dibidangnya, 
serta tenaga pendukung berupa tenaga operator komputer dan tehnical 
support,   

 
Tenaga Ahli PKH pada tahap  awal membantu  pembuatan desain PKH 
dan pada tahap selanjutnya turut  mengelola dan menjalankan PKH agar 
terjaga kesinambungan program.  
Tenaga Ahli ini  meliputi : 
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1. Koordinator Wilayah: Koordinator Regional dan Koordinator Provinsi   
2. Ahli Pendidikan 
3. Ahli Kesehatan 
4. System Analyst 
5. System Engineer 
6. Programmer 
7. Analisa Data 
8. Ahli Statistik 
9. Payment Officer 
10. Ahli Pemasaran dan Komunikasi 
11. Ahli Bidang Monitoring 
12. Internal Auditor  
 
Koordinator Regional adalah tenaga ahli yang bekerja mengkoordinasikan 
wilayah-wilayah pelaksanaan PKH, terdiri dari Koordinator Regional I 
membidangi provinsi  yang ada pada regional Sumatera dan sekitarnya, 
Koordinator Regional II membidangi provinsi  yang ada pada regional 
Jawa, serta Koordinator Regional III yang membidangi provinsi  yang 
ada pada wilayah Timur (Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi). 
Koordinator Regional bertugas mengkoodinasikan pelaksanaan PKH di 
regional bersangkutan bekerja sama dengan Koordinator Provinsi  dan 
pemerintah Daerah. Koordinator Regional berkantor di UPPKH Pusat. 
 
Koordinator Provinsi   adalah tenaga ahli yang direkrut dari dan bekerja 
di tingkat provinsi , bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan PKH di 
provinsi  bersangkutan. 
   
Tim Assistensi bertugas mem-back up kebutuhan tenaga ahli yang belum 
tercover pada tahun berjalan. 

 
Praktisi / Nara Sumber bertugas memberikan masukan mengenai 
keberlangsungan Program, menjalankan fungsi pemantauan dan 
koordinasi dengan Tim UPPKH Pusat dan daerah. 

 
Tenaga Operator bertugas mendukung pelaksanaan PKH, meliputi entry 
data, menerima pengaduan, mengadakan pemutakhiran data dan hal lain 
yang mendukung PKH. 

 
Technical Support bertugas membantu jalannya proses sirkulasi data 
(menjaga dan membantu memperbaiki jaringan listrik, telpon, internet 
apabila bermasalah) dan pelaksanaan kerja UPPKH Pusat. 

   
Kebutuhan Tim Assistensi, Tenaga Ahli, Praktisi/Narasumber, tenaga 
operator maupun technical support pada tiap tahunnya bervariasi, 
tergantung tahun  pelaksanaan program dan perkembangan besaran 
jumlah jangkauan wilayah pelayanan dan jumlah RTSM. 
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Struktur Organisasi UPPKH Pusat, serta tugas dan tanggung-jawabnya 
secara rinci terdapat dalam Pedoman Operasional Kelembagaan. 

 
 
4.2. KELEMBAGAAN PKH DAERAH  
 

Tim koordinasi PKH di daerah terdiri atas:   

(i) Tim koordinasi PKH Provinsi dan  

(ii) Tim koordinasi PKH Kabupaten/Kota.  

4.2.1 Tim Koordinasi PKH Provinsi 

Tujuan pembentukan Tim Koordinasi PKH Provinsi adalah untuk 
memantau semua kegiatan PKH di Provinsi serta untuk memastikan 
komitmen daerah terkait dengan PKH terpenuhi. 

Tugas dan Tanggung Jawab 

Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi PKH Provinsi secara umum 
terdiri atas tugas melakukan:  
(i) Koordinasi persiapan provinsi untuk mendukung pelaksanaan PKH  
(ii) Koordinasi rutin terhadap partisipasi provinsi dan kabupaten/kota 

terkait dalam pelaksanaan PKH.  
Secara lebih rinci dijelaskan dalam Pedoman Operasional Kelembagaan 
PKH 

4.2.2 Tim Koordinasi PKH Kabupaten/Kota 

Tim Koordinasi PKH Kabupaten/Kota dibentuk untuk memastikan 
persiapan dan pemenuhan tanggungjawab Kabupaten/Kota terhadap 
pelaksanaan PKH. Tim koordinasi ini akan menjadi saluran utama 
informasi program keberbagai pihak terkait pada Kabupaten/Kota agar 
semua pihak bisa merespon dalam waktu yang singkat jika diperlukan. 
Tim Koordinasi Kabupaten/Kota diperlukan untuk mendorong partisipasi 
pemberi pelayanan dan menyelesaikan masalah pengadaan fasilitas 
pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan program. 
 
Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi PKH Kabupaten/Kota, secara 
umum, terdiri atas  tugas-tugas : 

• Koordinasi persiapan Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan 
PKH,  

• Koordinasi rutin terhadap partisipasi Kabupaten/Kota terkait dalam 
pelaksanaan PKH.  

 
Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi PKH Kabupaten/Kota, secara 
lebih rinci dijelaskan dalam Pedoman Operasional Kelembagaan PKH. 
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4.3. UNIT PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN   
  (UPPKH KABUPATEN/ KOTA) 

 
UPPKH Kabupaten/Kota dibentuk disetiap Kabupaten/Kota dimana 
Program Keluarga Harapan dilaksanakan. UPPKH Kabupaten/Kota 
merupakan kunci untuk mensukseskan pelaksanaan PKH dan akan 
menjadi saluran informasi terpenting antara UPPKH Kecamatan dengan 
UPPKH Pusat serta Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi 
Kabupaten/Kota.  

 
UPPKH  Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
Bantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial R.I, melalui proses 
pendaftaran dan seleksi yang dilaksanakan di pusat.  Calon personel 
UPPKH Kabupaten/Kota diusulkan dari masing-masing Kabupaten/Kota 
penerima PKH.  

 
Kebutuhan personel UPPKH Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan 
tugas pokok dan tanggung jawab.  Susunan personel UPPKH 
Kabupaten/Kota akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bantuan dan 
Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Wilayah kerja 
personel UPPKH Kabupaten/Kota meliputi seluruh kecamatan PKH dalam 
satuan wilayah kerja di kabupaten/kota.  

 
Dalam pelaksanaan UPPKH Kabupaten/Kota ini tidak lepas dari peran 
serta UPPKH secara keseluruhan, untuk itu perlu dibuat acuan  dan 
tanggungjawab dari masing-masing petugas yang ada pada UPPKH 
Kabupaten/Kota yang meliputi : 
 
1. Ketua UPPKH Kabupaten/kota (salah satu Tim Sekretariat Koordinasi 

PKH Kab/Kota). 
2. Koordinator UPPKH kabupaten/Kota (salah satu tenaga operator yang 

terpilih pada saat rekrutmen operator Komputer PKH). 
3. Administrasi 
4. Data entry/Operator Komputer (SIM-PKH) 
5. Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM). 
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Gambar 2. Struktur Organisasi Manajemen UPPKH Kabupaten/Kota 

 
 

 
 

 

Keterangan :   

___________    garis komando 
......................    garis koordinasi 
*) Jumlah Data Entry disesuaikan jumlah RTSM peserta PKH 

 
 
Tugas dan tanggung jawab UPPKH Kabupaten/Kota lebih rinci dijelaskan pada 
Pedoman Operasional Kelembagaan PKH. 
  
4.4 UNIT PELAKSANA PKH KECAMATAN 
 

UPPKH Kecamatan dibentuk di setiap kecamatan yang terdapat peserta 
PKH.  UPPKH Kecamatan merupakan ujung tombak PKH karena unit ini 
akan berhubungan langsung dengan peserta PKH. 

 
Personel UPPKH Kecamatan terdiri dari pendamping PKH. Jumlah 
pendamping disesuaikan dengan jumlah peserta PKH yang terdaftar di 
kecamatan. Satu orang pendamping akan mendampingi dengan rasio 150 
sampai 375 RTSM peserta PKH yang disesuaikan menurut kondisi daerah. 
Untuk UPPKH kecamatan yang memiliki lebih dari 3 tenaga pendamping 
akan diangkat seorang koordinator pendamping. Pendamping dan 
Koordinator Pendamping yang ditunjuk akan ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik 
Indonesia. 
 
Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, UPPKH Kecamatan bertanggung 
jawab kepada UPPKH Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Camat.  
 
Tugas dan tanggung jawab UPPKH Kecamatan (pendamping PKH) secara 
umum adalah melaksanakan tugas pendampingan kepada RTSM peserta 

Koordinator 

UPPKH 

Administrasi 

UPPKH Kab/Kota 
Petugas  

Administrasi 

 

Petugas  

SIM PKH 

Petugas Data  

Entri* 

Petugas 
SPM 

Ketua UPPKH 

Kabupaten/Kota 
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PKH. Wilayah kerjanya meliputi seluruh desa/kelurahan dalam satuan 
wilayah kerja di kecamatan dan lebih rinci dijelaskan dalam Pedoman 
Operasional Kelembagaan PKH.  
 
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, UPPKH kecamatan bertanggung 
jawab kepada UPPKH Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Camat 
setempat. 
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BAB V 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) 

 
 
 

Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang yang terlibat 
dalam PKH, maka diberikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang ditujukan  
kepada seluruh pelaksana PKH baik Pusat maupun Daerah. Diklat  PKH 
bertujuan untuk:  

a. Meningkatkan pemahaman para pengelola / pelaksana tentang program 
PKH. 

b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis para pengelola / 
pelaksana dalam pelaksanaan program PKH 

c. Mempersiapkan peserta diklat untuk melakukan tindakan-tindakan yang 
terkait dengan pelaksanaan program PKH;. 

 
5 Peserta Pelatihan 
 
5.1 Peserta Diklat Training of Trainer (TOT) adalah tenaga pengajar atau pelatih 

dalam rangka peningkatkan kemampuan dan keterampilan para petugas 
program PKH, yang terdiri dari pejabat/staf dari instansi terkait di 
pusat/provinsi seperti antara lain dari Bappenas, Kementerian Sosial , 
Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian 
Kominikasi dan Informasi,  BPS, PT Pos, termasuk di dalamnya Widyaiswara 
Pusdiklat Kementerian Sosial dan Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial. 

 
5.2 Pengelola (Pelaksana) adalah petugas yang  diberi tugas dan tanggung jawab 

pengelolaan program PKH baik dipusat maupun daerah yang terdiri dari 
petugas UPPKH-Pusat, UPPKH-Daerah, serta Tim Koordinasi Teknis Provinsi 
dan Kabupaten/Kota. 
 

5.3 Pendamping PKH adalah petugas lapangan yang direkrut oleh PKH  dengan 
persyaratan tertentu dalam rangka memberikan layanan pendampingan atau 
fasilitasi kepada peserta PKH guna keberhasilan program PKH, yang 
meliputi: pendamping dan koordinator pendamping. 

 
5.4 Operator PKH, adalah adalah orang yang di rekrut UPPKH dengan 

mempertimbangkan keahlian dan keterampilan khusus dibidang teknologi 
informasi dari daerah setempat dalam rangkan pengembangan SIM PKH, 
yang meliputi: koordinator, petugas administrasi, petugas Sistem Informasi 
Manajemen (SIM) dan petugas Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM).  

 
5.5 Petugas Penyedia Pelayanan Kesehatan adalah orang yang memberikan 

pelayanan kesehatan kepada peserta PKH dalam rangka memenuhi 
kewajiban protokol kesehatan, seperti: dokter, bidang perawat, mantri 
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kesehatan, dan kader-kader masyarakat yang bertugas di posyuandu atau 
pos pelayanan lainnya. 

 
5.6 Petugas Penyedia Pelayanan Pendidikan adalah orang  yang memberikan 

pelayanan pendidikan kepada peserta PKH dalam rangka memenuhi 
kewajiban protokol pendidikan, seperti: kepala sekolah, ketua pengelola, 
guru, pamong, dan tutor.  

 
5.7 Petugas Pos, adalah orang yang bertugas dalam pemberian pelayanan 

pengiriman surat-menyurat, distribusi dan pembayaran bantuan kepada 
peserta PKH dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program PKH, seperti: 
Kepala Kantor Pos Kecamatan dan Petugas Antaran. 

 
 

5.8 Jenis dan Materi Pelatihan  
 

UPPKH Pusat bertanggung jawab dalam penyiapan jenis dan materi 
pelatihan. Jenis dan materi pelatihan secara garis besar terdiri atas: 

5.8.1 Program Diklat Umum, yaitu Diklat yang diberikan kepada seluruh 
pengelolaa (pelaksana), pendamping, operator, penyedia pelayanan 
pendidikan, kesehatan dan pos.  Materi pelatihan antara lain adalah 
pengetahuan tentang PKH, kelembagaan PKH, mekanisme dan prosedur 
pelaksanaan PKH, protokol yang terkait dengan pelayanan kesehatan dan 
pendidikan, serta pembelajaran yang terkait seperti: pentingnya 
pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin, strategi menarik 
pekerja anak untuk kembali sekolah dan persiapannya, pola hidup sehat, 
cara menyusui (ASI), dan sebagainya. 
 

5.8.2 Program Diklat Khusus, yaitu pelatihan yang diberikan kepada petugas 
PKH sesuai dengan fungsi petugas dalam program.  Materi pelatihan 
meliputi antara lain dinamika kelompok, teknik komunikasi, pengelolaan 
informasi dan perangkat sistem informasi, prosedur pengaduan dan 
penanganan, dan pengetahuan mengenai ketentuan persyaratan, 
mekanisme verifikasi, dan monitoring. 

 

5.9 Pelaksana Pelatihan 

 
Seluruh kegiatan pelatihan beserta pengembangan kurikulum, penetapan 
fasilitator pelatihan, dan evaluasi pelatihan PKH dilaksanakan oleh Badan 
Pendidikan dan Penelitian Kementerian Sosial (Badiklit Kementerian Sosial) 
dengan koordinasi dengan UPPKH Pusat.  Informasi lebih rinci mengenai 
pelatihan PKH dapat dilihat pada Dokumen Strategi dan Kurikulum Pelatihan 
PKH yang disusun oleh Badiklit Kementerian Sosial.   
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BAB VI 
KOMUNIKASI DAN SOSIALISASI 

 
 
 
Pemahaman program oleh semua pihak, baik yang terkait langsung maupun 
tidak langsung, merupakan kunci kesuksesan Program PKH. Untuk itu disusun 
strategi komunikasi dan sosialisasi PKH yang komprehensif dan melalui 
pendekatan multi pihak.  Strategi komunikasi dan sosialisasi ini tidak hanya 
memfokuskan pada aspek implementasi dan keberhasilan pelaksanaan program 
PKH, tetapi juga aspek pengembangan kebijakan, khususnya dalam 
membanguan dukungan dan komitmen untuk melembagakan PKH dalam bentuk 
Sistim Jaminan Sosial.  
 
 
Secara umum, sosialisasi dan komunikasi PKH dirancang untuk terjadinya 
proses komunikasi, aliran informasi, dan pembelajaran pada berbagai pelaksana 
di pusat dan daerah, kalangan media, LSM, akademisi dan masyarakat, 
termasuk penerima bantuan, terutama di daerah uji coba PKH.   
 
6.1 Komponen Komunikasi dan Sosialisasi 

 
Ada tiga komponen strategi komunikasi dan sosialisasi yang diterapkan dalam 
PKH.  Keterkaitan antara satu komponen dengan yang lainnya sangat erat, dan 
pada tahap yang berbeda-beda dapat berupa satu kegiatan yang sama.  Ketiga 
komponen tersebut adalah: 
 
6.1.1 Sosialisasi, kegiatan ini bertujuan untuk penyampaian informasi 

sehingga: (i) terjadi pemahaman yang sama dan mendalam dalam 
pelaksanaan program; (ii) untuk membangun kesadaran dan kepedulian 
bersama; (iii) sosialisasi juga merupakan sarana untuk mendapatkan 
masukan melalui format-format kegiatan yang bersifat konsultatif. 

 
6.1.2 Edukasi, kegiatan ini bertujuan untuk merubah pola pikir (mind set) dan 

perilaku (behavior) dari penerima informasi yang dilakukan secara terus 
menerus dalam jangka waktu yang lebih panjang.   

 
6.1.3 Advokasi, kegiatan ini bertujuan untuk mempengaruhi pola pikir dan 

perilaku dalam kaitannya dengan pengambil kebijakan.  Tujuan akhir dari 
kegiatan advokasi adalah membangun kesadaran, kepedulian dan 
komitmen. Dalam pembuatan komitmen, advokasi secara terfokus dan 
intensif akan ditujukan pada aparat pemerintah pusat dan daerah serta 
legislatif sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan dukungan dan 
komitmen guna kelanjutan dan perluasan jangkauan program PKH di 
daerah masing-masing.  
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6.2 Sasaran Sosialisasi 
 

Secara garis besar, kelompok sasaran sosialisasi PKH meliputi:  

6.2.1 Tingkat Pusat, adalah para perumus kebijakan dan penentu kebijakan di 
Pusat yang mempengaruhi pelaksanaan program PKH, seperti: Tim 
Pengendali, Tim  Pengarah, Tim  Teknis UPPKH Pusat, Instansi lain yang 
terkait, termasuk seluruh anggota Kabinet, DPR, media, Kelompok 
Strategis, seperti: LSM, Ormas. lembaga donor, kelompok professional 
dan kelompok lainnya.  

6.2.2 Tingkat Provinsi, adalah para perumus kebijakan dan penentu kebijakan 
pada provinsi  yang mempengaruhi pelaksanaan program PKH, seperti: 
Tim  Koordinasi Provinsi , DPRD, media, kelompok strategis, seperti: 
LSM, Ormas, kelompok professional dan kelompok lainnya. 

6.2.3 Tingkat Kabupaten / Kota, adalah para perumus kebijakan, penentu 
kebijakan dan pelaksana program pada daerah kabupaten/ kota yang 
mempengaruhi pelaksanaan program PKH, seperti: Tim  Koordinasi 
Kabupaten / Kota, UPPKH Kabupaten / Kota, DPRD, media, kelompok 
strategis, seperti: LSM, Ormas, kelompok professional dan kelompok 
lainnya. 

6.2.4 Tingkat Kecamatan, adalah para pelaksana program pada daerah 
kecamatan, seperti: Camat, UPPKH Kecamatan, organisasi sosial dan 
kelompok-kelompok  masyarakat setempat. 

6.2.5 Kelompok masyarakat 

• Peserta atau Penerima bantuan PKH, yaitu wanita/ibu dalam keluarga 
yang menerima bantuan PKH. Untuk itu akan dilakukan sejumlah 
kegiatan yang dapat merubah pola pikir dan perilaku yang 
mendukung pada peningkatan kualitas keluarga.   

• Anak-anak yang menerima bantuan dan kepala keluarga dalam 
keluarga RTSM agar tercipta pemahaman dan kerjasaman yang baik 
sehingga pelaksanaan program PKH dapat lebih berhasil. 

 
6.2.6 Kelompok pendukung  

 
a. Kelompok pendukung mempunyai arti yang sangat penting dan 

strategis dalam pelaksanaan program PKH ini, baik untuk 
penyebarluasan informasi maupun untuk mendukung PKH sekaligus 
yang dapat dilibatkan secara aktif sebagai agen sosialisasi dan 
edukasi. Kelompok pendukung ini, seperti: media massa, LSM dan 
Ormas, jaringan dalam masyarakat, kelompok professional, Perguruan 
Tinggi dan lembaga-lembaga yang berada di masyarakat penerima.  
 

b. Kelompok lembaga donor / dunia usaha, mengingat keterkaitan tujuan 
dan sasaran PKH dalam pencapaian MDGs, maka dukungan lembaga 
donor dan dunia usaha melalui corporate social responsibility sangat 
diperlukan, seperti: membantu pemerintah daerah menjamin 
ketersediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi 
masyarakat miskin di daerah-daerah terpencil dan terbelakang.   



 

:: PEDOMAN UMUM 

   PROGRAM KELUARGA HARAPAN ::  39393939    

6.2.7 Masyarakat umum 
 

Masyarakat sebagai lingkungan yang langsung maupun tidak langsung 
berkaitan dengan penerima bantuan mempunyai peran penting dalam 
menjamin kelancaran pelaksanaan program PKH. Secara khusus, perlu 
disiapkan perangkat sosialisasi bagi masyarakat umum agar mereka 
dapat berperan mendukung peserta PKH untuk mengakses pusat-pusat 
pelayanan pendidikan dan kesehatan. Masyarakat sekitar secara positif 
dapat berperan sebagai agen kontrol sosial, baik bagi penerima bantuan 
maupun pelaksana program.  

 
 
6.3  Kerangka Disain Penyampaian Pesan   

 
Penyampaian pesan dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan atau 
harapan. Oleh karena itu, penyampaian pesan harus benar, tepat, jelas dan 
sesuai sasaran.  Gambaran umum kerangka disain penyampaikan pesan PKH 
dalam dilihat pada Gambar 5. 

 
 
6.4 Institusi Pelaksana 
6.4.1 Secara organisasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan 

menjadi Koordinator untuk kegiatan komunikasi dan sosialisasi PKH. 
Namun, mengingat beragamnya sasaran dan metoda komunikasi dengan 
tujuan yang berbeda-beda, maka pelaksanaan kegiatan komunikasi dan 
sosialisasi juga melibatkan berbagai pihak dan instansi lain, baik di pusat 
maupun daerah. 

6.4.2 Untuk pelaksanaan sosialisasi program PKH hingga ke tingkat Kabupaten 
/ Kota dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

6.4.3 Untuk pelaksanaan sosialisasi program PKH kepada kelompok 
benefisieris / peserta PKH dan masyarakat dilakukan oleh instansi terkait 
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan berkoordinasi 
dengan UPPKH Kabupaten/Kota masing-masing.    
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Gambar 5.Kerangka Disain Penyampaian Pesan 
 

 
TINGKAT KELOMPOK SASARAN TEKANAN ISI PESAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pemahaman penuh mengenai PKH dan kesepahaman antar instansi 
tentang tugas dan fungsi masing-masing 

2. Kepemilikan program.  
3. Dukungan Kebijakan dalam pengembangan PKH ke depan sebagai sistin 
jaminan sosial.  

1. Pemahaman penuh mengenai PKH dengan tujuan membangun suasana kondusif 
dan dukungan politis dan menegasi kemungkinan adanya resistensi. 

2. Kepedulian atas masalah kemiskinan dan pencapaian sasaran MDG di Indonesia.  
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Tim  Pengarah dan 
Teknis Pusat, 

UPPKH Pusat 

Instansi lain terkaiit, 
termasuk seluruh 

anggota Kabinet 

DPR, Media, 
Kelompok Strategis 
(LSM. Ormas. 
Lembaga Donor, 
Kelompok 

professional) 

DPRD Media, 
Kelompok 
Strategis (LSM. 
Ormas.  
Universitas lokal) 

Tim  Pengarah dan 
Teknis Propinsi dan 
Kabupaten, UPPKH 
Daerah 

1. Pemahaman penuh mengenai PKH dan kesepahaman antar instansi dan 
antara Provinsi dan Kabupaten tentang tugas dan fungsi masing-masing 

2. Kepemilikan program serta komitmen menjamin bahkan meningkatkan 
supply side.  

Aparat kecamatan 
dan Service Providers 
(PUSKESMAS,  
Sekolah,   PSM, PT 
Pos) 

Beneficiaries/RTSM 
(Rumah Tanggal 

Sangat Miskin) 

Tokoh masyarakat, 
dan masyarakat 
sekitar penerima 

bantuan 

MASYARAKAT UMUM 

Pemahaman atas tujuan, prosedur dan mekanisme PKH serta tanggung-jawab 
masing-masing dalam pelaksanaan PKH  
 

Pemahaman akan tujuan PKH dengan tujuan membangun suasana kondusif, 
menghilangkan rasa tidak adil, dan menjadi agen kontrol sosial dalam 
pelaksanaan PKH  
 

Pemhaman atas tujuan, prosedur dan mekanisme PKH serta hak dan tanggung-
jawab, ketaatan pada prasyarat, serta manfaat PKH atas kehidupan keluarga.   
 

Pemahaman atas tujuan PKH sebagai salah satu 
jalan memutus rantai kemiskinan serta kepedulian 
sosial.   

1. Pemahaman penuh mengenai PKH dengan tujuan membangun suasana 
kondusif dan dukungan politis dan menegasi kemungkinan adanya 
resistensi. 

2. Kepedulian dan komitmen mendukung pelaksanaan PKH serta 
pencapaian MDG di daerahnya 
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BAB VII 
MONITORING DAN EVALUASI 

 
Pengembangan pelaksanaan PKH untuk  daerah lainnya  akan dilakukan jika 
hasil monitoring dan evaluasi mengindikasikan tanda-tanda positif terhadap 
pencapaian tujuan. Oleh karenanya, monitoring dan evaluasi merupakan 
bagian penting yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan PKH.  
 
Monitoring PKH bertujuan untuk memantau pelaksanaan PKH pada sisi 
masukan (inputs) dan keluaran (outputs). Program monitoring ini akan 
mengidentifikasi berbagai hal yang muncul dalam pelaksanaan PKH sehingga 
memberi kesempatan kepada pelaksana program untuk melakukan perbaikan 
yang diperlukan. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk melihat hasil dan 
dampak pelaksanaan PKH. Kerangka fikir program monitoring dan evaluasi 
PKH adalah sebagaimana digambarkan pada Gambar 6. 
 

7.1 Indikator Monitoring dan Evaluasi 

7.1.1 Indikator Monitoring  

 
Indikator yang digunakan dalam program monitoring PKH terdiri dari 
indikator masukan dan indikator luaran. Kedua kategori indikator ini akan 
diperoleh dari hasil analisis data Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKH. 
Indikator yang dipantau untuk masing-masing komponen adalah:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  6. Kerangka Pikir Program Monitoring dan Evaluasi PKH 
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a.  Komponen Kesehatan: 

• Persentase anak penerima bantuan usia 0-6 tahun yang tidak dapat 
memenuhi komitmen sesuai protokol kesehatan.  

• Persentase ibu hamil yang tidak dapat memenuhi komitmen sesuai 
protokol kesehatan  

• Jumlah dan jenis keluhan/pengaduan terkait dengan  
• komponen kesehatan.   

• Hal lain yang ditentukan kemudian. 
  

b. Komponen Pendidikan: 

• Persentase siswa yang tidak dapat memenuhi komitmen kehadiran, 
berdasarkan kelas, sekolah, kecamatan, dan kabupaten/kota; 

• Persentase siswa yang keluar dari program, berdasarkan sekolah, 
kecamatan, dan kabupaten/kota; 

• Jumlah dan jenis keluhan/pengaduan terkait komponen pendidikan 
setiap bulan, berdasarkan sekolah, kecamatan, dan kabupaten/kota; 

• Hal lain yang ditentukan kemudian. 
 

c. Aspek Pembayaran: 

• Persentase pembayaran yang dilaksanakan tepat waktu; 
• Persentase pembayaran yang dilaksanakan dalam 10 hari setelah 

waktu yang ditentukan; 

• Persentase pembayaran yang dilaksanakan antara 11-20 hari setelah 
waktu yang ditentukan; 

• Persentase pembayaran yang dilaksanakan setelah 20 hari setelah 
waktu yang ditentukan; 

• Jumlah dan jenis keluhan/pengaduan terkait pembayaran, 
berdasarkan kecamatan dan kabupaten/kota; 

• Hal lain yang ditentukan kemudian. 
  

d.  Aspek Administrasi: 
� Jumlah hari keterlambatan pembayaran yang disebabkan keterlambatan 
transfer dana dari Kementerian  Keuangan; 

� Jumlah pembayaran yang mengalami keterlambatan di kantor pos; 
� Rata-rata waktu tunggu ketika peserta PKH mengambil bantuan; 
� Biaya administrasi yang diperlukan setiap pembayaran (apabila ada); 
� Jumlah dan persentase penerima bantuan; 
� Jumlah hari penanganan klaim dan pengaduan; 
� Hal lain yang ditentukan kemudian. 
 

7.1.2 Indikator Evaluasi 

 
Indikator yang digunakan dalam program evaluasi PKH meliputi indikator hasil 
(outputs) dan indikator dampak (outcomes) pelaksanaan PKH.  
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Indikator hasil PKH: 
� Cakupan imunisasi bagi anak usia kurang dari 1 tahun peserta PKH 

menurut kabupaten/kota, kecamatan dan puskesmas; 
� Cakupan distribusi tablet Vitamin A bagi anak usia kurang dari 1 tahun 

peserta PKH menurut kabupaten/kota, kecamatan dan puskesmas; 
� Cakupan pemantauan tumbuh kembang bagi anak usia kurang dari 1 tahun 

peserta PKH menurut kabupaten/kota, kecamatan dan puskesmas; 
� Cakupan distribusi tablet Fe bagi ibu hamil peserta PKH menurut 

kabupaten/kota, kecamatan dan puskesmas; 
� Cakupan pelayanan antenatal care kunjungan pertama sampai kunjungan 

keempat (K1-K4) bagi ibu hamil menurut kabupaten/kota, kecamatan dan 
puskesmas;  

� Cakupan proses persalinan ibu peserta PKH yang dibantu oleh tenaga 
kesehatan terlatih menurut kabupaten/kota, kecamatan dan puskesmas; 

� Cakupan pelayanan postnatal care bagi ibu peserta PKH menurut 
kabupaten/kota, kecamatan dan puskesmas;  

� Persentase anak RTSM yang bersekolah; 
� Persentase anak RTSM yang putus sekolah. 

 
Indikator dampak PKH: 
� Berkurangnya tingkat kemiskinan peserta PKH setelah 2 sampai 4 tahun 

pelaksanaan program;  
� Berkurangnya kasus gizi buruk pada anak-anak usia balita setelah 4 tahun 

pelaksanaan program; 
� Meningkatkan konsumsi makanan berenergi dan berprotein setelah 2 

tahun pelaksanaan program; 
� Meningkatnya rata-rata lama sekolah anak RTSM setelah 2-4 tahun 

pelaksanaan program; 
� Meningkatnya angka partisipasi sekolah anak RTSM setelah 2 sampai 4 

tahun pelaksanaan program; 
� Berkurangnya jam bekerja anak atau tidak adanya anak yang bekerja 

setelah 2 sampai 4 tahun pelaksanaan program; 
� Setidaknya 60 persen manfaat program dimanfaatkan oleh kelompok 

penduduk dengan pendapatan terendah. 
 
7.2 Metode Monitoring dan Evaluasi  
 
7.2.1  Metode Monitoring 

 
Program monitoring PKH dilakukan secara rutin dan berkala (Tabel 7).  
Monitoring rutin dilaksanakan dengan mengoptimalkan data yang diperoleh 
dari SIM PKH. UPPKH Pusat bertanggung jawab dalam menganalisis data SIM 
PKH. Hasil analisisnya adalah berbagai indikator monitoring (seperti tertulis 
pada bagian 7.1), yang selanjutnya perlu diinformasikan ke UPPKH Daerah. 
Metode ini akan memberi kesempatan bagi UPPKH Daerah untuk melakukan 
perbaikan-perbaikan yang diperlukan.  
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Sedangkan untuk program monitoring berkala, sumber data yang digunakan 
bukan hanya diperoleh dari SIM PKH namun juga dari hasil survai yang akan 
dilakukan ke berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam program.  
Untuk itu, instrumen survai akan dikembangkan lebih lanjut untuk menangkap 
berbagai variabel yang ingin diteliti. Desain sampel juga akan memperhatikan 
berbagai aspek, antara lain, tujuan, unit analisis, metode estimasi, presisi, dll.  
Monitoring ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas berbagai 
pertanyaan yang terkait dengan proses pelaksanaan PKH, seperti antara lain: 
� Bagaimana efektifitas organisasi PKH dalam menjalankan program? 
� Apakah sumber-sumber daya (uang, tenaga, waktu) digunakan secara 

efisien?  
� Bagaimana pemanfaatan pelayanan kesehatan dan pendidikan oleh 

peserta?, apakah ada perbedaan dari rencana atau standar yang telah 
ditetapkan? jika ada, sampai sejauh mana variasinya? 

� Bagaimana tingkat kepuasan peserta terhadap program? apakah mereka 
menerima benefit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan?  

� Bagaimana pelaksana program manangani keluhan dan permasalahan 
yang teridentifikasi? 

Tabel 7. Program Monitoring Rutin dan Berkala 

 
 

Program Monitoring 
Rutin Berkala 

Sumber data SIM PKH - SIM PKH 
- Survai 

Pelaksana Internal PKH 
(UPPKH Pusat) 

- External PKH/ Institusi 
independen (Perguruan Tinggi, 
LSM) 

Pendekatan Analisis data 
rutin 

- Rapid assesments 
- Spot checks 

Luaran Indikator 
monitoring 
(bagian 6.1) 

- Indikator monitoring (bagian 
6.1); 

- Efektifitas organisasi; 
- Pemanfaatan sumber-sumber 
daya;  

- Akurasi pencatatan dan 
pelaporan;  

- Kualitas pelayanan pendidikan 
dan kesehatan,  

- Dll 

  
 
Program monitoring berkala dilakukan melalui:  
(i) Pengecekan berkala (spot check) dan 
(ii)  Kajian cepat (rapid assessment).  
Agar hasil yang diperoleh lebih fair, pengecekan berkala akan dilakukan oleh 
pihak independen (misalnya, Perguruan Tinggi, LSM) yang dipilih melalui 
pemilihan yang transparan.  
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Spot check 
 
Spot check dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, spot check 
dilaksanakan segera setelah pembayaran pertama bantuan dilakukan. Spot 
check dalam tahap ini dititikberatkan untuk mengkaji tiga hal berikut:  
� Proses pemilihan peserta (targeting),  
� Proses pembayaran bantuan, dan  
� Efektivitas program sosialisasi serta pelatihan 
 
Spot check tahap berikutnya dilaksanakan setelah pembayaran bantuan tahap 
kedua dan tahap-tahap berikutnya diberikan kepada peserta.  
Hal-hal yang perlu dikaji antara lain adalah:  
• Tingkat pemahaman peserta, ketua kelompok wanita, pemberi layanan 
pendidikan dan kesehatan, fasilitator/pendamping, serta pemangku 
kepentingan lainnya terhadap aturan-aturan PKH yang ditetapkan; 

• Akurasi pencatatan dan pelaporan kehadiran siswa peserta PKH di sekolah; 
• Akurasi pencatatan dan pelaporan pemanfaatan pelayanan kesehatan 
peserta PKH di fasilitas kesehatan; 

• Akurasi pencatatan dan pelaporan pembayaran bantuan; 

• Kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, antara lain, ketersediaan 
guru, ruang sekolah, tenaga kesehatan, vitamin, vaksin, dll. 

• Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai sarana dan 
prasarana (supply) pendidikan dan kesehatan;  

• Performa proses pemutakhiran data; 

• Performa pendamping/fasilitator; 

• Performa program pengaduan PKH; 
• Hal lain yang ditentukan kemudian. 

 
Kajian cepat (rapid assesment)  
 
Kajian cepat dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. 
Pendekatan kualitatif yang bisa digunakan, misalnya, adalah: (i) wawancara 
dengan pelaku kunci (ii) kelompok diskusi terarah; (iii) observasi proses 
pelaksanaan PKH; (iv) observasi alur kerja; (v) kajian kualitas pelaksanaan 
PKH. Sedangkan pendekatan kuantitatif dapat dilakukan melalui: (i) analisis 
statistik data SIM PKH, (ii) survai RT; (iii) survai fasilitas; (iv) kajian dokumen 
(laporan program PKH).  
 
Rincian metode monitoring akan dikembangkan lebih lanjut oleh UPPKH 
Pusat.  
 

7.2.2  Metode Evaluasi 

 
Evaluasi PKH bertujuan untuk memberi fakta empiris tentang dampak PKH 
baik terkait efesiensi biaya maupun efektivitas program dalam pencapaian 
tujuan.  
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Evaluasi dampak PKH dilakukan melalui riset operasional yang difokuskan 
pada karangka studi demand, yang meliputi:  
• Untuk jangka pendek (<1 tahun): investigasi pengaruh PKH terhadap hasil 
pelaksanaan PKH (lihat bagian 7.1.2 tentang indikator hasil PKH); 

• Untuk jangka panjang: investigasi dampak PKH terhadap kemiskinan, 
konsumsi rumah tangga, pekerja anak, dll (detail lihat bagian 7.1.2 tentang 
indikator dampak PKH). 

 
Sumber data yang dipakai untuk evaluasi dampak PKH adalah hasil survai 
dasar (baseline survey) yang dilakukan sebelum pelaksanaan uji coba PKH. 
Responden yang dipilih terdiri dari rumah tangga penerima PKH dan rumah 
tangga bukan penerima PKH. Survai akan dilakukan lagi (follow up survey) 
setelah pelaksanaan PKH berjalan 2 tahun dengan disain panel yaitu 
melakukan wawancara kepada responden yang telah terpilih dalam survai 
dasar.  

 
Metode estimasi dampak PKH harus dilakukan dengan pendekatan 
ekonometrik yang tepat, dan hasilnya akan dipublikasikan. 
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BAB VIII 
PENUTUP 

 
 
 
Pedoman umum PKH disusun untuk menjadi acuan pengembangan kebijakan 
PKH dan penyusunan pedoman/panduan yang diperlukan bagi pelaksanaan 
PKH.  Persyaratan, ketentuan, mekanisme dan prosedur lebih lanjut dari yang 
telah diatur dalam pedoman umum PKH ini akan diatur di dalam pedoman 
operasional PKH.  Pedoman Operasional PKH antara lain terdiri atas: 
a. Pedoma Operasional UPPKH Pusat 
b. Pedoman Operasional Kelembagaan PKH Pusat 
c. Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan;  
d. Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan;  
e. Pedoman Operasional Kelembagaan PKH Daerah; 
f. Pedoman Operasional Sistem Informasi dan Manajemen (SIM – PKH); 
g. Pedoman Operasional Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM - PKH) ;  
h. Buku Kerja Pendamping 
i. Panduan Peserta PKH. 
 
Apabila dikemudian hari diperlukan perubahan terhadap pedoman umum ini, 
maka perubahannya perlu mendapat persetujuan Tim Pengarah PKH Pusat. 
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LAMPIRAN 1:  KERANGKA PIKIR PROGRAM KELUARGA HARAPAN 
 

Ringkasan Indikator Metode Asumsi-asumsi 

Tujuan akhir    

Membantu 
memutus mata 
rantai kemiskinan 
melalui upaya 
peningkatan 
kualitas SDM dari 
anak RTSM di 
Indonesia 

Bagi kelompok penerima program (peserta PKH) 
dibandingkan dengan kelompok kontrol (bukan 
kelompok peserta PKH) 
� Turunnya tingkat kemiskinan rumah tangga peserta PKH 
setelah 2 sampai 4 tahun pelaksanaan program; 

� Turunnya status gizi buruk bagi anak balita setelah 2 
sampai 4 pelaksanaan program; 

� Meningkatkan konsumsi makanan berenergi  dan 
berprotein setelah 2 tahun pelaksanaan program; 

� Meningkatnya rata-rata lama sekolah anak RTSM setelah 2 
sampai 4 tahun pelaksanaan program; 

� Meningkatnya angka partisipasi sekolah anak RTSM 
setelah 2-4 tahun pelaksanaan program; 

� Berkurangnya jumlah jam bekerja anak atau tidak adanya 
anak yang bekerja setelah 2 sampai 4 tahun pelaksanaan 
program; 

� Setidaknya 60 persen manfaat program dinikmati oleh 20% 
penduduk termiskin. 

 

� Survai dasar (baseline 
survey) 

� Survai lanjutan 
(follow up survey)  
setelah 2 tahun 
pelaksanaan program, 

� Survai lanjutan 
(follow up survey) 
setelah 5 tahun 
pelaksanaan program 

� Rancangan 
evaluasi dampak 
terbentuk dan 
rencana 
pelaksanaan 
disetujui serta 
dilaksanakan  

 

Maksud :    

Menurunkan 
status kemiskinan 
melalui upaya 
peningkatan pola 

Indikator luaran menurut komponen (lihat berikut).  . 
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Ringkasan Indikator Metode Asumsi-asumsi 

konsumsi RTSM 
dan peningkatan 
akses terhadap 
layanan 
pendidikan dan 
kesehatan bagi 
RTSM  

Komponen :    

Meningkatnya 
akses dan 
pemanfaatan 
upaya kesehatan 
bagi anak usia 0-
6 tahun, ibu 
hamil serta ibu 
menyusui. 

Bagi penerima program (peserta PKH):  
1.1 Persentase cakupan  imunisasi lengkap bagi anak usia < 

1 tahun mencapai 95% setelah 2 tahun pelaksanaan 
program, 

1.2 Persentase cakupan monitoring berat badan anak 
mencapai (paling sedikit) 95%  setelah 2 tahun 
pelaksanaan program,  

1.3 Persentase anak usia < 1 tahun yang mendapatkan tablet 
Vitamin A mencapai 95%  setelah 2 tahun pelaksanaan 
program, 

1.4 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan 
antenatal care sebanyak 4 kali selama masa 
kehamilannya mencapai paling sedikit 80% setelah 2 
tahun pelaksanaan program dan 90% setelah  4  tahun 
pelaksanaan program,  

1.5 Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe 
mencapai 90%  setelah 2 tahun pelaksanaan program, 
atau 100% setelah 4 tahun pelaksanaan program 

 
1.6 Persentase ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga 

 
� Evaluasi dampak, 
� Laporan verifikasi 
yang dilakukan oleh 
PT Pos setiap tiga 
bulan, 

� Spot checks 
 

 
� Fasilitas 
kesehatan 
mampu 
mengantisipasi 
meningkatnya 
jumlah 
permintaan oleh 
peserta program. 
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Ringkasan Indikator Metode Asumsi-asumsi 

kesehatan terlatih mencapai 90% setelah 2 tahun 
pelaksanaan program, atau 100% setelah 4 tahun 
pelaksanaan program, 

1.7 Persentase ibu yang mendapatkan pelayanan postnatal 
care mencapai 90%  setelah 2 tahun pelaksanaan 
program, atau 100% setelah 4 tahun pelaksanaan 
program 

 
 

Meningkatnya 
status pendidikan 
anak dari rumah 
tangga peserta 
PKH 
 

Bagi penerima program (peserta PKH):  
2.1 Paling sedikit 80% anak usia 6-15 tahun hadir disekolah 

sebanyak 85% dari hari sekolah setelah 2 tahun 
pelaksanaan program 

2.2 Meningkatnya angka transisi anak sekolah kelas 6 dan 7 
sebanyak xx % setelah 2 sampai 4 tahun pelaksanaan 
program.  

2.3 Turunnya angka drop out sebanyak xx% setelah 2 sampai 
4 tahun pelaksanaan program 

 
 
 

 
� Berdasarkan hasil 

evaluasi dampak  
� Berdasarkan laporan 
verifikasi yang 
dilakukan oleh PT 
Post setiap tiga bulan 

� Hasil spot checks 
 

� Fasilitas 
pendidikan 
mampu 
merespon 
permintaan 
peserta program, 

� Para guru 
sekolah hadir di 
kelas  dengan 
anak-anak 
penerima 
program paling 
sedikit 90%. 

Terbentuknya 
kerangka institusi 
program jaminan 
sosial  
 

3.1 Dilakukannya perjanjian kerja dengan pemerintah 
provinsi dan kabupaten/kota (misal; Kantor PKH 
Kabupaten/Kota terbentuk) sebelum pembayaran awal, 

 
3.2 Tersusunnya strategi sosialisasi dan komunikasi 

(berkoordinasi  dengan UPPKH-Daerah) sebelum 

� Penandatanganan 
surat perjanjian  

� Tertulisnya strategi 
sosialisasi  

 
� Tersedianya bahan-
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Ringkasan Indikator Metode Asumsi-asumsi 

pembayaran awal, 
3.3 Tersusunnya strategi pelatihan dan dilaksanakannya 

pelatihan bagi pemberi layanan pendidikan (sekolah) dan 
kesehatan  (puskesmas) sebelum pembayaran awal,  

bahan sosialisasi 
(poster, booklet, 
video) dan 
terdistribusikannya 
bahan-bahan 
sosialiasi tsb ke 
provinsi, 
kabupaten/kota, ibu-
ibu, LSM, dll, 

� Tersedianya bahan-
bahan sosialisasi  dan 
pelatihan ke sekolah, 
puskesmas dan 
lainnya,  

� Kontrak & rencana 
sosialisasi yang 
dilakukan LSM, atau 
yang lainnya.  

 
Tersusunnya 
rancangan 
program 
monitoring dan 
evaluasi, dan 
rancangan 
tersebut siap 
untuk 
dilaksanakan  

4.1 Sebelum pembayaran awal dilaksanakan, rancangan 
evaluasi dampak PKH terbentuk dan survai dasar sudah 
dilaksanakan, 

4.2 Ketika pembayaran kedua dilakukan, rancangan sistem 
pemantauan sudah tersusun dalam kerangka kerja proses 
evaluasi. 

 

� Rancangan evaluasi 
dokumen  

� Instrumen 
(kuesioner) dan 
instruksi survai 
dasar, 

� Kontrak dengan 
pihak ketiga untuk 
melakukan evaluasi, 

� Disetujuinya 
desain evaluasi 
dan biaya untuk 
survai dasar  
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Ringkasan Indikator Metode Asumsi-asumsi 

� Dokumen indikator-
indikator 
pemantauan  

 
 

Terbentuk dan 
berfungsinya 
sistem kapasitas 
administratif dan 
SIM  
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Total biaya administrasi seperti penetapan peserta, 
pembayaran, verifikasi, dan biaya kantor tidak melebihi 
10% dari total biaya uji coba program, 

5.2 Sebanyak 100% pembayaran tahap ketiga dilakukan atas 
dasar pemenuhan komitmen oleh RTSM penerima 
program, 

5.3 Paling sedikit 80% pembayaran tahap kedua dilakukan 
dalam periode waktu 30 hari, 

5.4 Ketika pembayaran tahap kedua dilakukan, SIM Kantor 
Pos sudah beroperasi dengan maksimum  dan verifikasi 
komitmen peserta PKH dapat diketahui oleh program 
PKH serta lainnya sesuai dengan perjanjian yang 
ditetapkan 

� Audit laporan 
anggaran  

� Laporan verifikasi 
komitmen, 

� Laporan 
pembayaran, 

� Laporan auditor luar 
tentang sistem 
informasi dan 
laporan oleh PT Pos.  

 

� Unit pelaksana 
program yang 
efisien terbentuk,  

� PT Pos sudah 
dikontrak untuk 
melakukan 
pembayaran & 
verifikasi 
komitmen 
peserta  

� PT Pos 
disyaratkan 
mendisain dan 
mengembangkan 
SIM untuk 
pelaksanaan 
program –
pembayaran & 
verifikasi dengan 
master Data 
Base- 
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LAMPIRAN FORMULIR 
1. Formulir Validasi 
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   PROGRAM KELUARGA HARAPAN ::  55555555    

2. Pemutakhiran 
 



 

:: PEDOMAN UMUM 

   PROGRAM KELUARGA HARAPAN ::  56565656    

3. Verifikasi Pendidikan  
 



 

:: PEDOMAN UMUM 

   PROGRAM KELUARGA HARAPAN ::  57575757    

4. Verifikasi Kesehatan  

 



 

:: PEDOMAN UMUM 

   PROGRAM KELUARGA HARAPAN ::  58585858    

6. Pengaduan Peserta PKH 

 



 

:: PEDOMAN UMUM 

   PROGRAM KELUARGA HARAPAN ::  59595959    

7. Pengaduan Non Peserta 

 

4. Pemahaman 
penuh mengenai 

PKH dan 
kesepahaman 
antar instansi 

tentang tugas 
dan fungsi 
masing-masing 

5. Kepemilikan 


