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KATA PENGANTAR 
 

Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program 
Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya memberi perlindungan sosial bagi 
keluarga miskin (KM). Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan 
melalui pemberian bantuan sosial bersyarat, dalam jangka pendek PKH 
diharapkan mampu membantu KM mengurangi beban pengeluaran. Pada 
jangka menengah PKH diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku 
peserta dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan 
sosial sehingga menghasilkan generasi yang Iebih sehat dan cerdas. Dalam 
jangka panjang PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar 
generasi. 

Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019 ini merupakan penyempurnaan 
dari Pedoman Pelaksanaan PKH tahun 2017 agar sejalan dengan berbagai 
inovasi PKH. Penjabaran teknis Pedoman Pelaksanaan PKH 2019 tertuang di 
dalam lampiran Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yakni (1) Petunjuk Pelaksanaan 
Validasi Calon Peserta PKH, (2) Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan 
PKH, (3) Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Komitmen, (4) Petunjuk Pelaksanaan 
Pemutakhiran Data, (5) Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya 
Manusia (6) Petunjuk Pelaksanaan Rapat Koordinasi, (7) Petunjuk Pelaksanaan 
Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), dan (8) Petunjuk 
Pelaksanaan Penyelenggaraan Kode Etik. 

Agar pelaksanaan teknis PKH berjalan dengan baik dan sesuai dengan 
bussiness process PKH, maka seluruh pemangku kepentingan terkait diharapkan 
dapat memahami seluruh isi Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Pelaksanaan 
yang ada. 

Akhir kata kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap 
penyusunan Pedoman Pelaksanaan PKH dan berbagai Pedopnya, kami 
sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih. 

 
Jakarta,      November 2018 

 
Direktur Jenderal  

Perlindungan dan Jaminan Sosial 
 
 
 
 
 

R. Harry Hikmat 
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DAFTAR ISTILAH 
 

AKB Angka Kematian Bayi 
AKBA Angka Kematian Balita 
AKI Angka Kematian Ibu 
AKN Angka Kematian Neonatal 
APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
APM Angka Partisipasi Murni 
Aslut Asistensi Lanjut Usia Terlantar 
ASPDB Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat 
Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
Baseline Dasar, awal 
Beneficiaries Penerima Manfaat 
BPNT Bantuan Pangan Non Tunai 
BPS Badan Pusat Statistik 
BSM Bantuan Siswa Miskin 
CCT Conditional Cash Transfers 

Contact Center 

Pusat pelayanan pengaduan yang menerima pengaduan melalui 
telepon, surat elektronik, online messenger, layanan pesan 
singkat, media sosial, dan yang datang langsung menyampaikan 
pengaduan 

DISABILITAS Cacat 
Eligible Memenuhi syarat 
FDS Family Development Session 
ILO International Labour Organization 
IPM Indeks Pembangunan Manusia 
JKN Jaminan Kesehatan Nasional 
Kemenag Kementerian Agama 
Kemendikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Kemenkes Kementerian Kesehatan 
Kemenkominfo Kementerian Komunikasi dan Informatika 
Kemensos Kementerian Sosial 
KIP Kartu Indonesia Pintar 
KIS Kartu Indonesia Sehat 
KK Kartu Keluarga 
KKS Kartu Keluarga Sejahtera 
KM Keluarga Miskin 
KPM Keluarga Penerima Manfaat 

Kode etik 
Pedoman yang mengatur sikap, perilaku, dan tindakan SDM 
PKH dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 

Komplementer Pelengkap 
KTP Kartu Tanda Penduduk 
KUBE Kelompok Usaha Bersama 
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KYC 
Know Your Customer = informasi minimal yang diperlukan 
sebagai syarat pembukaan rekening bank 

LAPAS Lembaga Pemasyarakatan 
LSM Lembaga Swadaya Masyarakat 
MDGs Millenium Development Goals = Sasaran Pembangunan 

Milenium NE Non Eligible = Tidak Memenuhi Syarat 
NIK Nomor Induk Kependudukan 
P2K2 Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga 
PA Pertemuan Awal 
PBI Penerima Bantuan Iuran 
PDB Penyandang Disabilitas Berat 
Pelaksana PKH Pelaksana Program Keluarga Harapan 
PIP Program Indonesia Pintar 
PIS Program Indonesia Sehat 
PKBM Pusat Kegiatan Belajar Mengajar 
PKH Program Keluarga Harapan 
PPLS Pendataan Program Perlindungan Sosial 
Rastra Beras Sejahtera 
SD/MI Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 
SDKI Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 
SDM Sumber Daya Manusia 
SIM Sistem Informasi Manajemen 
SIM PKH Sistem Informasi Manajemen Program Keluarga Harapan 
SKB Sanggar Kegiatan Belajar 
SMA/MA Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah 
SMK Sekolah Menengah Kejuruan 
SMP/MTs Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
SPM PKH Sistem Pengaduan Masyarakat Program Keluarga Harapan 
TKPK Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan  
WHO   World Health Organization 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah 

program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) 

yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. 

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 

2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan 

Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional 

Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi 

kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah 

kemiskinan kronis. 

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka 

akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan 

berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan 

pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai 

didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan 

mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat 

konstitusi dan Nawacita Presiden RI.  

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan  

pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, 

dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program 

perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara 

berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of 

excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai 

program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.  

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka 

mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 

2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 

2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 

7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. 

PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan 
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jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya 

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak 

terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa negara 

pelaksana CCT lainnya. PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga 

penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%. 

Gambar 1. Cakupan PKH Tahun 2007 s.d. 2018 
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Tahun 2010 - 2014 terjadi peningkatan target penerima manfaat dan 

alokasi budget PKH, melampaui baseline target perencanaan 

• Pelaksanaan PKH tahun 2016 sebanyak 6 juta keluarga miskin dengan 

anggaran sebesar Rp. 10 Triliun  

• Jumlah penerima PKH tahun 2017 sebanyak 6.228.810 keluarga dengan 

anggaran sebesar Rp. 11,5 Triliun 

• Target penerima PKH tahun 2018 sebanyak 10 juta KPM dengan alokasi 

anggaran sebesar Rp. 19,4 Triliun 

 

KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan 

pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi 

pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan 

imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan 

kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan 

kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang 

sekolah dasar dan menengah. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan 

komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia 
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mulai 70 tahun, dan pada tahun 2018 untuk komponen lanjut usia dibatasi 

mulai 60 tahun. 

Gambar 2. Akses Layanan PKH 

 
 

B. Aspek Kesehatan 
Rendahnya penghasilan menyebabkan keluarga miskin tidak mampu 

memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, bahkan untuk tingkat 

minimal sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil yang tidak memadai 

berakibat pada buruknya kondisi kesehatan dan asupan gizi bayi yang 

dilahirkan. 

Kejadian balita stunting (pendek) merupakan masalah gizi utama yang 

dihadapi Indonesia. Berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG) 

selama tiga tahun terakhir, pendek memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan 

dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk. 

Prevalensi balita pendek mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 

27,5% menjadi  29,6% pada tahun 2017. 

 

Gambar 3. Masalah Gizi di Indonesia Tahun 2015-2017 
 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Pemantauan Status Gizi, Ditjen Kesehatan Masyarakat, 2018 
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Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau 

tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur 

dengan panjang atau tinggi badan yang  lebih dari minus dua standar deviasi 

median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita  stunting termasuk 

masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi  

sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya 

asupan gizi pada  bayi. Balita stunting di masa yang akan datang akan 

mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang 

optimal. 

Survei PSG diselenggarakan sebagai monitoring dan evaluasi kegiatan 

dan capaian program. Berdasarkan hasil PSG tahun 2015, prevalensi balita 

pendek di Indonesia adalah 29%. Angka ini mengalami penurunan pada 

tahun 2016 menjadi 27,5%. Namun prevalensi balita pendek kembali 

meningkat menjadi 29,6% pada tahun 2017.  

 
Gambar 4. 

Prevelensi Balita Pendek di Indonesia Tahun 2015-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Pemantauan Status Gizi, Ditjen Kesehatan Masyarakat, 2018 
 

Prevalensi balita sangat pendek dan pendek usia 0-59 bulan di 

Indonesia tahun 2017 adalah  9,8% dan 19,8%. Kondisi ini meningkat dari 

tahun sebelumnya yaitu prevalensi balita sangat  pendek sebesar 8,5% dan 

balita pendek sebesar 19%. Provinsi dengan prevalensi tertinggi balita  

sangat pendek dan pendek pada usia 0 59 bulan tahun 2017 adalah Nusa 

Tenggara Timur, sedangkan provinsi dengan prevalensi terendah adalah 

Bali. 
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Gambar 5. 
Peta Prevelensi Balita Pendek di Indonesia Tahun 2017 

 
 

Sumber: Pemantauan Status Gizi, Ditjen Kesehatan Masyarakat, 2018 

Pelayanan kesehatan selama masa kehamilan, persalinan dan nifas 

sangat penting bagi keberlangsungan hidup ibu dan bayi, termasuk dalam 

upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Akses terhadap 

fasilitas kesehatan tentunya memberikan kontribusi yang cukup besar untuk 

menekan angka kematian ibu. Mendorong ibu untuk mengakses fasilitas 

kesehatan, dan melibatkan tenaga medis profesional dalam proses dan 

pasca kelahiran merupakan hal yang sangat penting untuk terus menekan 

angka kematian ibu. 

Kematian Neonatal adalah peluang kematian pada bulan pertama 

setelah lahir (0-28 hari). Kematian Balita adalah peluang kematian antara 

kelahiran dan sebelum mencapai ulang tahun kelima (0-4 tahun). Kematian 

Postneonatal adalah peluang kematian antara bulan pertama kehidupan dan 

ulang tahun pertama (umur 1-11 bulan yang dihitung dari selisih antara 

kematian bayi dan kematian neonatus). Kematian Bayi adalah peluang 

kematian antara kelahiran dan ulang tahun pertama. Kematian Anak Balita 

adalah peluang kematian antara ulang tahun pertama dan ulang tahun kelima 

(1-4 tahun).  

Dalam periode 5 tahun sebelum SDKI 2017, angka kematian neonatal 

(AKN) adalah 15 kematian per 1.000 kelahiran hidup, menyiratkan bahwa 1 

dari 67 anak meninggal dalam bulan pertama kehidupannya (Gambar 6). 

Angka kematian bayi (AKB) pada periode yang sama adalah 24 kematian per 
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1.000 kelahiran hidup, artinya 1 dari 42 anak meninggal sebelum ulang tahun 

pertamanya. Angka kematian balita (AKBA) adalah 32 kematian per 1.000 

kelahiran hidup. Dengan kata lain 1 dari 31 anak meninggal sebelum 

mencapai usia 5 tahun.  Tiga per empat (75%) dari semua kematian pada 5 

tahun pertama terjadi antara kelahiran hingga ulang tahun pertama, dan 

Enam puluh tiga persen kematian bayi terjadi dalam satu bulan setelah lahir. 

Tren kematian anak yang disajikan pada Gambar 6 di bawah ini 

berdasarkan hasil SDKI 2002-03 sampai SDKI 2017 untuk estimasi angka 

kematian neonatal, bayi dan balita pada periode 5 tahun sebelum survei, 

berikut rentang kepercayaan 95 persen (95% confidence interval atau CI) 

yang dinyatakan dalam lower dan upper limits. Secara umum tren kematian 

anak pada era tahun 2000 menunjukkan tingkat yang stagnan hingga hasil 

SDKI 2012, dan hasil SDKI 2017 menunjukkan adanya penurunan. AKN 

menurun dari 20 per 1.000 kelahiran hidup hasil SDKI 2002-03 menjadi 15 

per 1.000 kelahiran hidup (penurunan 25 persen). Hasil SDKI 2017 

menunjukan penurunan AKB yang lebih banyak (31persen) disbanding AKN 

yaitu dari 35 per 1.000 kelahiran hidup hasil SDKI 2002-03 menjadi 24 per 

1.000 kelahiran hidup pada SDKI 2017. Pada SDKI 2002-03 estimasi AKBA 

sebesar 46 per 1.000 kelahiran hidup, turun menjadi 44 per 1.000 kelahiran 

hidup dari hasil SDKI 2007 dan turun kembali menjadi 40 per 1.000 kelahiran 

hidup (hasil SDKI 2012) dan hasil SDKI 2017 menjadi 32 per 1.000 kelahiran 

hidup.   
Gambar. 6 Tren Angka Kematian Anak (AKN, AKB, dan AKBA)  

Kematian per 1000 kelahiran hidup periode 5 tahun sebelum survei  

 

 

 

 

 

 

   Sumber: SDKI, 2017 
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Kondisi sosial ekonomi keluarga berpengaruh pada kelahiran hidup 

wanita di fasilitas kesehatan. Semakin tinggi kuintil kekayaan semakin tinggi 

persentase kelahiran hidup wanita di fasilitas pelayanan kesehatan. Laporan 

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 menyebutkan 

sembilan puluh empat persen kelahiran hidup dari wanita yang berada pada 

kuintil kekayaan teratas dilahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan. 

Persentase ini lebih tinggi daripada wanita dengan kuintil kekayaan terbawah 

(45%). Hal itu dapat dilihat pada 6 tentang tempat persalinan menurut kuintil 

kekayaan. 

 

Gambar 7. Tempat persalinan menurut kuintil kekayaan 

Persentase anak lahir hidup dalam 5 tahun sebelum survei yang 

dilahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan menurut kuintil kekayaan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: SDKI, 2017 

 

Rendahnya kondisi sosial ekonomi keluarga juga berdampak pada 

kematian anak. Laporan SDKI tahun 2017 menyebutkan kematian anak yang 

terjadi dari keluarga dengan kuintil kekayaan terbawah 2 kali lebih tinggi 

dibanding anak dari keluarga dengan kuintil kekayaan teratas (52 dan 24 per 

1.000 kelahiran hidup). 
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Gambar 8. Kematian balita menurut kuintil kekayaan 

Kematian per 1.000 kelahiran hidup periode 10 tahun sebelum survei 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: SDKI, 2017 

 

C. Aspek Pendidikan 
Berdasarkan Buku Saku Ikhtisar Data Pendidikan dan Kebudayaan 

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), Sekretariat 

Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 

2017 masih terdapat angka putus sekolah pada semua jenjang sekolah dasar 

dan menengah. Tingginya angka putus sekolah menyebabkan peringkat 

indeks pembangunan rendah. Oleh karena itu mendorong anak untuk tetap 

bersekolah pada usia remaja menjadi hal mendasar. Keikutsertaan mereka 

yang berada di luar sistem sekolah pun harus menjadi perhatian utama.  

Tanpa perhatian khusus pemerintah anak putus sekolah rentan menjadi 

korban eksploitasi, termasuk perdagangan anak. Bahkan mereka rentan pula 

terhadap pelanggaran hukum dari penyalahgunaan obat terlarang sampai 

dengan kriminalitas. Putus sekolah juga berdampak pada minimnya 

wawasan / ilmu pengesahuan yang dimiliki oleh anak, sasa depan anak tidak 

jelas, menyebabkan banyaknya pengangguran di masa mendatang, dan di 

masa mendatang anak ini cenderung berpikiran lebih mementingkan 

adat/budaya daripada pendidikan, seperti halnya orang tuanya. 
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Gambar 9 
Perkembangan Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan 

Tahun 2017/2018 
  

Sumber: PDSPK Kemendikbud, 2017 

 

Program pemerintah untuk mengurangi jumlah putus sekolah pada 

tingkat sekolah dasar cukup berhasil. Hal itu dapat dilihat pada Data 

Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan 

Kebudayaan (PDSPK) Kemendikbud tahun 2017 jumlah siswa putus sekolah 

tingkat sekolah dasar menunjukkan penurunan sejak tahun ajaran 

2015/2016, 2016/2017, dan 2017/2018. Hal yang sama terjadi pada tingkat 

sekolah menengah atas. Perkembangan jumlah putus sekolah yang harus 

menjadi perhatian ada pada tingkat sekolah menengan pertama dan sekolah 

menengah kejuruan.  

Angka Partisipasi Murni (APM) dihitung dari jumlah siswa per jumlah 

penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang. Jumlah anak usia 

sekolah yang mengikuti pendidikan dasar menjadi salah satu indikator 

keberhasilan program menunurunkan angka putus sekolah. Angka partisipasi 

murni (APM) pada empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan. 

Meningkatnya APM bisa jadi pengaruh dari berbagai program pemerintah 

termasuk bantuan tunai bersyarat PKH. APM dapat dilihat pada tabel 

dibawah.  
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Tabel 1. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS, 2017 

Ket: APM tahun 2011-2013 dihitung ulang dengan mempertimbangkan 

perubahan angka proyeksi penduduk tahun 2010-2035 

 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2017 menunjukkan 

rata-rata nasional angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan 

SD/MI/Paket A mencapai 97,19%, SMP/MTS/Paket B mencapai 78,40%, 

SMP/MTS/Paket B mencapai 60,37%. 

Meskipun terjadi peningkatan pada empat tahun terakhir, APM pada 

tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas masih 

tergolong rendah. Dukungan program bantuan tunai bersyarat PKH 

diharapkan dapat memberikan kontribusi meningkatnya APM pada tahun-

tahun berikutnya. 

 

D. Aspek Kesejahteraan Sosial 
1. Penyandang Disabilitas 

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia 

yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara 

lainnya. Penyandang disabilitas berhak memperoleh pelayanan dan 

kemudahan yang berhubungan dengan kedisabilitasannya dari pihak lain 

terutama pengasuhan dan perawatan dari keluarganya. Hal ini sesuai 

dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
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Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 

Penyandang Disabilitas. 

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk 

menangani permasalahan penyandang disabilitas yaitu rehabilitasi sosial, 

pemberdayaan sosial, jaminan dan perlindungan sosial. Upaya 

rehabilitasi sosial dilakukan dalam bentuk motivasi dan diagnosa 

psikososial; perawatan dan pengasuhan; pelatihan vokasional dan 

pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spiritual; bimbingan fisik; 

bimbingan sosial dan konseling psikososial; pelayanan aksesibilitas; 

bantuan dan asistensi sosial; bimbingan resosialisasi; bimbingan lanjut 

dan/atau rujukan.  

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 

menyebutkan persentase penyandang disabilitas sedang dan berat 

sebagaimana sebesar 9% (tabel 2). Persentase penyandang disabilitas 

terbesar berdasarkan usia adalah pada kelompok usia 60 tahun ke atas 

yaitu 46% atau 9.888.281 jiwa dari total populasi lansia 21.609.71. 

 

Tabel 2. Jumlah Penduduk dengan Status Disabilitas 

 

 

 

 

 
Sumber: TNP2K, 2018 

 

Badan Pusat Statitik merilis data survey ketenagakerjaan nasional 
(Sakernas) tahun 2017, penduduk usia kerja disabilitas nasional berjumlah 

21.930.529 orang. Jumlah angkatan kerja sebanyak 11.224.673 orang atau 

51,18 persen dan bukan angkatan kerja penyandang disabilitas sebanyak 

10.705.856 orang atau sebesar 48,82 persen.  
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Gambar 10. Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Angkatan Kerja 

 
Sumber: BPS, Sakernas, 2017 

Jumlah disabilitas yang bekerja sebanyak 10.810.451 orang atau 

sebesar 96,31 dan penganggur terbuka sebanyak 414.222 orang atau 

sebesar 3,69 persen. Sementara penyandang disabilitas bukan angkatan 

kerja terdiri dari yang masih di bangku sekolah sebanyak 206.163 orang atau 

1,93 persen, mengurus rumah tangga sebanyak 5.911.017 orang atau 55,21 

persen dan lainnya sebanyak 4.588.676 orang atau 42,86 persen. 

 

 
 

 

 

 

Sumber: Sakernas, 2017   Sumber: Sakernas, 2017 

 

Sebagian besar Penyandang Disabilitas di Indonesia hidup dalam 

kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin dikarenakan masih adanya 

pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan 

hak Penyandang Disabilitas. 

Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi 

Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan 

tanpa diskriminasi diperlukan bantuan sosial terhadap penyandang 

disabilitas.  

Gambar 11 
Jumlah Penyandang 

Disabilitas Yang Bekerja 
dan Menganggur 

 

Gambar 12 
Jumlah Penyandang 

Disabilitas Bukan Angkatan 
Kerja 

 



Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019 | 21  
 

Karenanya, upaya pelayanan kesehatan maupun pendidikan perlu 

dikembangkan untuk memberikan akses bagi anak dengan disabilitas 

demi kemandirian dan masa depan yang lebih baik.  

 

2. Lanjut Usia 

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia, lanjut usia merupakan seseorang yang telah 

berusia 60 tahun ke atas. Secara fisik, lanjut usia dapat dibedakan 

menjadi lanjut usia potensial maupun lanjut usia tidak potensial.  

Gambar 13. Persentase Penduduk Lansia Tahun 2017  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: BPS, 2017 
Perbaikan perawatan dan penyediaan fasilitas kesehatan serta 

semakin baiknya gizi masyarakat selama tiga dekade terakhir berdampak 

pada usia harapan hidup penduduk Indonesia yang membawa 

konsekuensi meningkatnya jumlah lanjut usia dari tahun ke tahun. 

Semakin panjangnya usia harapan hidup dapat berimplikasi pada 

timbulnya permasalahan sosial yang berkaitan dengan kondisi fisik, 

psikologis, sosial, dan ekonomi sehingga permasalah jumlah lanjut usia 

terlantar akan cenderung meningkat.  

Persentase lansia yang kian meningkat setiap tahunnya berimplikasi 

tidak hanya pada kehidupan lansia semata, akan tetapi memberikan 

dampak terhadap kehidupan generasi lainnya. Mereka yang berada pada 

kelompok usia produktif (15-59 tahun) ikut menanggung kehidupan para 

lansia yang sudah tidak berkontribusi aktif secara ekonomi. Hal ini 

tergambar melalui rasio ketergantungan lansia yang persentasenya 
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cenderung merangkak naik setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya 

persentase lansia.  

Studi TNP2K berdasarkan Susenas tahun 2017 menyebutkan 

proyeksi pertumbuhan penduduk lansia di Indonesia meningkat dari tahun 

ke tahun. Saat ini terdapat 20 juta penduduk lansia di Indonesia. Pada 

tahun 2020, sekitar 10% dari penduduk Indonesia akan berusia 60 tahun 

ke atas dan meningkat menjadi 13% pada tahun 2030. Dan pada tahun 

2050, 21,1% atau 1 dari 5 penduduk Indonesia adalah lansia (gambar 
14).  

Gambar 14. Proyeksi Pertumbuhan Lansia di Indonesia 
 

 

Sumber: TNP2K, 2019 
 

Tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia ditemukan pada penduduk 

lanjut usia, dengan tingkat yang sangat tinggi pada yang usia paling tua 

(gambar 15). 
Gambar 15. Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Kelompok Usia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: TNP2K, 2019 berdasarkan analisis Susenas 2017 
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Poverty rates increase substantially with age…

• The highest rates of extreme poverty are found among older Indonesians, with particularly 
high rates for the very oldest.

• Using a modified OECD scale in poverty calculation to capture distribution of relative 
intra-household poverty, poverty among those aged 80 and older jumps to well above 30%. 

• Overall, the national poverty rate for persons aged 65 or older is 14.7%
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Pada tahun 2017, rasio ketergantungan lansia cenderung mengalami 

peningkatan selama satu windu terakhir menjadi 14,02 yang artinya 

bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 

sekitar 14 orang penduduk lansia (Gambar 16).  

Gambar 16. Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia Indonesia, 

2010-2017 

 

Sumber: BPS, 2017 
Pada implementasinya diperlukan sinergi lintas sektor dalam 

penanganan lanjut usia dan penyandang disabilitas miskin berdasarkan 

status tinggal. Bantuan PKH diberikan kepada penyandang disabilitas dan 

lanjut usia dalam keluarga. 

 

E. Sinkronisasi Peningkatan Layanan Dasar 
Berbagai indikator di atas menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan 

dasar, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, terutama bagi Keluarga 

Miskin (KM) dan rentan perlu ditingkatkan sejalan dengan upaya pemerintah 

membangun sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta 

meluncurkan program-program yang ditujukan bagi keluarga miskin. 

Berdasarkan banyak kajian, penyebab KM dan rentan tidak dapat 

memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan terletak pada 

masalah yang dihadapi oleh sisi permintaan, yaitu KM itu sendiri (demand 

side) maupun sisi penyedia layanan (supply side). Alasan terbesar para KM 

tidak melanjutkan sekolah umumnya karena tidak adanya biaya, bekerja 

untuk mencari nafkah, merasa pendidikannya sudah cukup, dan alasan 
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lainnya. Begitupun dari aspek kesehatan, KM tidak mampu membiayai 

pemeliharaan atau perawatan kesehatan bagi anggota keluarga akibat 

rendahnya tingkat pendapatan. 

Sementara itu, permasalahan pada sisi pelayanan (supply side) yang 

menyebabkan rendahnya akses KM terhadap pendidikan dan kesehatan 

antara lain belum tersedianya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang 

mudah dijangkau oleh KM. Biaya pelayanan yang mahal menurut ukuran KM 

serta jarak antara tempat tinggal dan lokasi pelayanan yang relatif jauh 

merupakan tantangan utama bagi penyedia pelayanan pendidikan dan 

kesehatan. 

Sebagai upaya menambah daya ungkit penanggulangan kemiskinan 

maka diperlukan sinergi berbagai program perlindungan sosial baik dalam 

bentuk subsidi, bantuan sosial tanpa syarat, bantuan sosial bersyarat, maupun 

bantuan-bantuan sosial pemberdayaan.  

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Sehat, Program 

Indonesia Pintar, Rumah Tinggal Layak Huni, Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) dan lain-lain perlu diperkuat sebagai program komplementer PKH. 

 

F. Perkembangan Jumlah KPM PKH  
Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan secara berkelanjutan 

yang dimulai pada tahun 2007 di 7 provinsi. Sampai dengan tahun 2018, 

PKH sudah dilaksanakan di 34 provinsi dan mencakup 512 Kabupaten/Kota 

dan 7.214 Kecamatan.  
Tabel 3. Perkembangan Jumlah KPM PKH 
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BAB II 
RANCANGAN UMUM 

 
A. Pelaksana PKH 

PKH sebagai program prioritas nasional dilaksanakan oleh Kementerian 

Sosial RI dan bekerjasama dengan mitra kerja, antara lain: 

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan RI berperan mengkoordinasikan penyelenggaraan seluruh 

program penanggulangan kemiskinan.  

2. Kementerian PPN/Bappenas, berperan dalam perencanaan serta 

monitoring dan evaluasi program. 

3. Kementerian Keuangan RI, sebagai bendahara urusan negara 

memberikan dukungan anggaran dan regulasi penyaluran bantuan sosial. 

4. Kementerian Kesehatan RI, berperan sebagai penyedia Iayanan 

kesehatan dan membantu pelaksanaan verifikasi kesehatan. 

5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kementerian Agama 

RI, berperan sebagai penyedia Iayanan pendidikan dan membantu 

pelaksanaan verifikasi pendidikan. 

6. Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, berperan dalam pelaksanaan 

sosialisasi PKH secara Nasional. 

7. Kementerian Dalam Negeri RI, berperan dalam memfasilitasi penerbitan 

data kependudukan KPM PKH. 

8. Badan Pusat Statistik (BPS), berperan dalam pelaksanaan pendataan 

kemiskinan untuk Basis Data Terpadu. 

9. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berperan dalam 

dukungan PKH secara langsung melalui alokasi dana dampingan 

(sharing) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 
 

B. Tujuan 
Program Keluarga Harapan bertujuan:  

1. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui 

akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; 

2. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga 

miskin dan rentan; 
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3. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima 

Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta 

kesejahteraan sosial;  

4. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan 

5. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada 

Keluarga Penerima Manfaat. 

 

C. Sasaran 
Sasaran PKH merupakan keluarga yang miskin dan rentan serta 

terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki 

komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteran sosial. 

 

D. Kriteria Komponen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 17. Komponen KPM PKH 

 

 

Kriteria komponen PKH terdiri atas: 

a. Kriteria komponen kesehatan meliputi: 

1) ibu hamil/menyusui; dan 

2) anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. 
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b. Kriteria komponen pendidikan meliputi: 

1) anak SD/MI atau sederajat; 

2) anak SMP/MTs atau sederajat; 

3) anak SMA/MA atau sederajat; dan  

4) anak usia enam sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang 

belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. 

c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi: 

1) lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh tahun); dan 

2) penyandang disabilitas berat. 

 

E. Hak dan Kewajiban KPM PKH 
1. Hak KPM PKH 

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan: 

a. menerima bantuan sosial; 

b. pendampingan sosial; 

c. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial; 

dan 

d. program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, 

pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan 

tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. 

 

2. Kewajiban Peserta PKH 
Kewajiban peserta PKH terdiri atas empat hal sebagai berikut: 

a. anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas 

pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu 

hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) 

tahun; 

b. anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat 

kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari 

belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) 

tahun; dan 

c. anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan 

sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen 
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lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang 

disabilitas berat. 

d. KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan 

Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan. 

 

Gambar 18. Kewajiban anggota keluarga penerima manfaat PKH 

berdasarkan kriteria komponen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga 
Harapan Pasal 3, 4 dan 5 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 
2016 

 

 

3. Pemenuhan Kewajiban 
Seluruh anggota keluarga penerima manfaat harus memenuhi 

kewajiban kepesertaan PKH. Pemenuhan kewajiban oleh KPM PKH akan 

berdampak pada bantuan sosial dan hak kepesertaan lainnya. KPM yang 

memenuhi kewajibannya akan mendapatkan hak sesuai ketentuan 

program. Sedangkan KPM yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan 

penangguhan dan/atau penghentian bantuan sosial dengan ketentuan 

sebagaimana tercantum pada tabel 4. 
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Tabel 4 Ketentuan Penangguhan/Penghentian 

 

 

 

 

F. Program Bantuan Komplementer  
Seluruh KPM PKH berhak mendapatkan program bantuan 

komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, 

perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Program-program 

tersebut antara lain: 

1. Jaminan Kesehatan Nasional  
Seluruh KPM PKH pada saat yang bersamaan juga adalah Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) dari program Jaminan Kesehatan Nasional. Kartu 

Indonesia Sehat (KIS) menjamin dan memastikan masyarakat kurang 

mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang 

dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang 

diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. 

Lebih dari itu, secara bertahap cakupan peserta akan diperluas meliputi 

penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bayi yang lahir dari 

Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang selama ini tidak dijamin. Kepesertaan 

PBI diatur dalam Perpres No 101 Tahun 2011.  Adapun kriteria Peserta 

PBI adalah sebagai berikut: 

a. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) Jaminan 

Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai 

peserta Program Jaminan Kesehatan. 

b. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai 

sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata 

pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi 

1. Peserta PKH ditangguhkan bantuannya 
pada tahap 1, 2, dan 3 apabila tidak 
memenuhi salah satu kewajiban yang 
telah ditentukan minimal 1 bulan dalam 
siklus penyaluran bantuan. 
 

2. Penangguhan bantuan sosial PKH tahap 4 
diberlakukan pada tahap 1 tahun 
berikutnya. 
 

3. Peserta PKH menerima kembali bantuan 
sosial PKH yang ditangguhkan apabila 
memenuhi kewajiban. 

1. Peserta PKH dihentikan kepesertaannya 
jika tidak memenuhi kewajiban yang 
telah ditentukan sebanyak 3 tahap 
penyaluran bantuan selama masa 
kepesertaan. 
 

2. Peserta PKH yang dihentikan 
kepesertaannya akan menerima bantuan 
sosial PKH yang telah ditangguhkan 
tahap-tahap sebelumnya. 
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kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau 

keluarganya 

c. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata 

pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi 

kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran 

bagi dirinya dan keluarganya. 

Fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister. Adapun kriteria 

Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang teregister sesuai dengan 

Permensos Nomor 146 Tahun 2013 adalah Rumah Tangga yang: 

a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai 

sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan 

memenuhi kebutuhan dasar; 

b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk 

memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana; 

c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga 

medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah; 

d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk 

setiap anggota rumah tangga; dan 

e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai 

jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; 

f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok 

dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang 

sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester; 

g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan 

kondisi tidak baik/kualitas rendah; 

h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan 

kondisi tidak baik/ kualitas rendah; 

i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik 

atau listrik tanpa meteran; 

j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m2/orang; dan 

k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak 

terlindung/air sungai/air hujan/lainnya. 
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2. Bansos Rastra 
Seluruh penerima PKH berhak menjadi penerima bantuan sosial beras 

sejahtera (rastra) dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan bagi 

anggota keluarga. Rastra diberikan sebanyak 10 kg per bulan. Ketentuan 

Penerima Manfaat Bansos Rastra adalah sebagai berikut: 

a. Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah 

pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

Bansos Rastra yang namanya termasuk di dalam Daftar KPM dan 

ditetapkan oleh Menteri Sosial. 

b. Sumber data KPM Bansos Rastra adalah Data Terpadu Program 

Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PPFM yang 

merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun 

2015. 

c. DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu 

Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut Pokja Data 

yang dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No. 

284/HUK/2016 tanggal 21 September 2016 yang diperbaharui melalui 

Surat Keputusan Menteri Sosial No.30/HUK/2017 tanggal 16 Maret 

2017. Pokja Data terdiri dari: Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian 

PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, 

Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 

d. Daftar Penerima Manfaat (DPM) atau Daftar KPM Bansos Rastra 

disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada Pemerintah Provinsi 

dan Kabupaten/Kota (c.q. Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi 

dan Kabupaten/Kota) melalui aplikasi SIKS-NG. 

e. Untuk setiap KPM, Daftar KPM Bansos Rastra paling sedikit memuat 

informasi sebagai berikut: 

i. Nama Pasangan Kepala Keluarga/Pengurus Keluarga/Istri; 

ii. Nama Kepala Keluarga; 

iii. Nama Anggota Keluarga Lainnya; 

iv. Alamat Tinggal Keluarga; 

v. Kode Unik Keluarga dalam DT-PPFM. 
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3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  
BPNT merupakan skema baru pemberian beras sejahtera bari KPM PKH 

lokasi penyaluran non tunai. KPM. Dengan menggunakan kartu kombo 

elektronik, KPM PKH dapat membeli bahan pangan berupa beras dan 

telur. Ketentuan Penerima Manfaat BPNT adalah sebagai berikut: 

a. Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah 

pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

BPNT yang namanya termasuk di dalam Daftar KPM dan ditetapkan 

oleh Menteri Sosial. 

b. Sumber data KPM BPNT adalah Data Terpadu Program Penanganan 

Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PPFM yang merupakan hasil 

Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun 2015. 

c. DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu 

Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut Pokja Data 

yang dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No. 

284/HUK/2016 tanggal 21 September 2016 yang diperbaharui melalui 

Surat Keputusan Menteri Sosial No.30/HUK/2017 tanggal 16 Maret 

2017. Pokja Data terdiri dari: Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian 

PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, 

Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 

d. Untuk setiap KPM, Daftar KPM Bansos Rastra paling sedikit memuat 

informasi sebagai berikut: 

i. Nama Pasangan Kepala Keluarga (calon pemilik rekening); 

ii. Nama Kepala Keluarga; 

iii. Nama Anggota Keluarga Lainnya; 

iv. Alamat Tinggal Keluarga; 

v. Nomor Induk Kependudukan (NIK) jika ada; 

vi. Kode Unik Keluarga dalam DT-PPFM; 

vii. Nama gadis ibu kandung; dan 

viii. Nomor peserta PKH. 
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4. Program Indonesia Pintar (PIP)  
KPM PKH dengan usia 6-21 tahun berhak menjadi penerima manfaat dari 

Kartu Indonesia Pintar, yang bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan 

layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk 

mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan 

Wajib Belajar 12 tahun.  

b. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) 

atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.  

c. Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar 

kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 

maupun Lembaga Kursus dan Pelatihan.  

Prioritas sasaran dari penerima Program Indonesia Pintar adalah:  

a. Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) 2014 Pemegang KKS yang 

ada dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik); 

b. Siswa/anak dari keluarga pemegang KKS yang belum menerima BSM 

2014; 

c. Siswa/anak dari keluarga KPM PKH non KKS; 

d. Siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari Panti 

Sosial/Panti Asuhan; 

e. konflik sosial, siswa dari keluarga terpidana, anak berada di LAPAS 

(Lembaga Pemasyarakatan), dan siswa memiliki lebih dari tiga 

saudara tinggal serumah;  

f. Siswa dari SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: 

Pertanian (bidang Agrobisnis dan Agroteknologi) Perikanan, 

Peternakan, kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.  

Siswa/anak yang berasal dari prioritas sasaran penerima PIP, dapat 

diusulkan dengan syarat sebagai berikut: 

a. Siswa Pendidikan Formal:  

1) Terdaftar sebagai siswa/peserta didik pada sekolah; 
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2) Terdaftar dalam Dapodik sekolah; 

3) Diusulkan oleh sekolah melalui dinas pendidikan kabupaten/kota 

ke direktorat teknis di Kemdikbud 

b. Anak Didik Lembaga Pendidikan Non-Formal:  

1) Terdaftar sebagai anak didik pada SKB/PKBM/lembaga kursus dan 

pelatihan;  

2) Diusulkan oleh SKB/PKBM/Lembaga kursus dan pelatihan melalui 

dinaspendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis di 

Kemdikbud;  

c. Anak Usia Sekolah yang Tidak Bersekolah:  

1) Terdaftar kembali di sekolah/SKB/PKBM/Lembaga kursus dan 

pelatihan. 

2) Diusulkan oleh sekolah/SKB/PKBM/Lembaga kursus dan pelatihan 

melalui dinas pendidikan kabupaten/kota ke direktorat teknis di 

Kemdikbud. 

5. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  
KUBE merupakan kelompok warga yang dibentuk dengan tujuan 

melaksanakan kegiatan ekonomi bersama. KPM PKH diharapkan  

menjadi penerima bantuan KUBE dengan tujuan meningkatkan 

penghasilannya. 

6. Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) 
Rutilahu adalah program bantuan perbaikan rumah yang diharapkan 

dapat menjangkau KPM PKH termasuk perbaikan fasilitas lingkungan 

tempat tinggal. 

7. Asistensi Lanjut Usia Terlantar (Aslut)  
Aslut merupakan bantuan sosial berupa uang serta pendampingan bagi 

lanjut usia. KPM PKH yang memiliki anggota keluarga lanjut usia mulai 

dari 60 tahun diberikan bantuan sosial sebagai penerima PKH komponen 

kesehjateraan sosial. 

8. Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) 
ASPDB merupakan bantuan sosial berupa uang serta pendampingan bagi 

penyandang disabilitas berat. Anggota keluarga penerima PKH yang 

merupakan penyandang disabilitas berat diberikan bantuan sosial sebagai 

penerima PKH komponen kesejahteraan sosial. 
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9. Bantuan Sosial Lainnya 
Bantuan sosial yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, 

masyarakat, dan dunia usaha. 

10.  Sertifikat Kepemilikan Tanah (Badan Pertanahan Nasional) 
Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN) menerbitkan sertifikat tanah tanpa dipungut biaya, melalui 

program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). 

 

G. PKH Akses 

PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah 
sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun 
sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus (Pasal 1 ayat 2 
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/2018 tentang Program Keluarga 
Harapan). 

Sasaran PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang 
miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu 
program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, 
pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. (Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial 
Nomor 1/HUK/2018 tentang Program Keluarga Harapan). 

1. Kriteria wilayah PKH Akses 

Penetapan suatu wilayah menjadi PKH Akses didasarkan pada SK 

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 

01/SK/LJS/04/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Penetapan Lokasi PKH 

Akses. 

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Pemerintah Provinsi dapat 

mengajukan usulan wilayah untuk dijadikan wilayah PKH Akses dengan 

memperhatikan 3 (tiga) kriteria berikut: 

a. Pesisir dan pulau kecil 

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem 

darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut 

(Pasal 1 Ayat 2 UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). 
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Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama 

dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan 

ekosismtemnya (Pasal 1 Ayat 3 UU Nomor 27 tahun 2007 tentang 

Pengelolan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). 

b. Daerah tertinggal/terpencil 

Pengertian daerah tertinggal adalah daerah dengan kondisi 

masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan 

dengan daerah lain dalam skala nasional. 

Hal ini dapat dilihat dari aspek administratif, aspek 

kemasyarakatan. Sedangkan ketertinggalan wilayah dapat dilihat 

dalam hal perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, 

prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas, 

dan karakteristik daerah. 

Pengertian terpencil adalah wilayah yang sulit diakses 

diantaranya dapat dilihat dari tidak/belum tersedia pelayanan umum, 

harga kebutuhan pokok yang sangat mahal, tidak/belum tersedia 

sarana komunikasi yang memadai, sehingga menimbulkan kesulitan 

yang tinggi bagi penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut. 

c. Perbatasan antarnegara 

Secara geografis terletak pada daerah daerah perbatasan antar 

negara. Karena letak geografis tersebut umumnya akses transportasi 

menjadi sulit mahal sehingga implikasinya harga barang kebutuhan 

menjadi mahal. Hal lainnya adalah sarana dan prasarana juga minim. 
 

2. Mekanisme pelaksanaan  

Mekanisme pelaksanaan PKH Akses meliputi penetapan sumber data, 

penetapan sasaran, validasi, penetapan KPM, verifikasi komitmen, 

penyaluran bantuan, pemutakhiran data, pengelolaan SDM, dan 

transformasi. 

 

Mekanisme secara rinci dijelaskan pada Petunjuk Pelaksanaan PKH Akses. 
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BAB III 
MEKANISME PELAKSANAAN PKH 

 

Bab ini menjelaskan seluruh proses utama dalam pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan (PKH). Proses utama pelaksanaan PKH dapat dilihat pada 

gambar 16. 

 
Gambar 19. Alur Pelaksanaan PKH 

 
A. Perencanaan 

Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon 

Keluarga Penerima Manfaat. Lokasi dan jumlah calon Keluarga Penerima 

Manfaat bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin. 

 
B. Penetapan Calon Peserta PKH 

Penetapan calon peserta PKH dilakukan untuk menetapkan wilayah 

kepesertaan dan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat menurut daerah 

provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Data tingkat kemiskinan 

dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan 
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dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH. Penetapan calon peserta PKH 

ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI. 

Sumber data penetapan sasaran berasal dari Data Terpadu Program 

Penanganan Fakir Miskin sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 

10/HUK/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data 

Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.  

Dalam menetapkan sasaran perluasan memperhatikan pula beberapa 

hal yaitu: 

1. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan. 

a. Skala prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan. 

b. Perlindungan dan jaminan sosial adaptif bagi keluarga yang terkena 

dampak bencana. 

2. Usulan Daerah 

Daerah membuat usulan yang memuat hal-hal sebagai berikut: 

a. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang 

memadai untuk mendukung program PKH. 

b. Penyediaan fasilitas sekretariat Pelaksana PKH kab/kota. 

c. Penyediaan fasilitas sekretariat untuk Pendamping PKH di kecamatan. 

d. Penyediaan alokasi dana penyertaan PKH melalui APBD I dan II 

minimal sebesar 5% dihitung dari total bantuan yang diterima KPM 

PKH baik di provinsi maupun kabupaten/kota.  

3. Penyiapan Data Awal Validasi 

Direktur Jaminan Sosial Keluarga membuat Surat Keputusan untuk 

menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat 

PKH menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan 

sebagai data calon peserta yang akan di validasi oleh pelaksana PKH di 

daerah. 

Penetapan data awal yang akan divalidasi diawali dengan penentuan 

sumber data, sebagai berikut: 

a. Data terpadu program penanganan fakir miskin, dikecualikan bagi 

korban bencana alam, korban bencana sosial dan komunitas adat 

terpencil sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 01 Tahun 

2018 tanggal 8 Januari 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. 

b. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki data baru sebagai data 
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usulan daerah, maka dapat diusulkan kepada Kementerian Sosial 

dengan mekanisme tersendiri. 

 

C. Persiapan Daerah 
Daerah lokasi perluasan PKH, mempersiapkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Dinas/Instansi Sosial provinsi/kabupaten/kota membentuk Pelaksana 

Program Keluarga Harapan tingkat provinsi/kabupaten/kota/kecamatan; 

2. Pembentukan tim koordinasi teknis PKH di provinsi/kabupaten/kota 

dengan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan (TKPK); 

3. Dinas/Instansi Sosial provinsi/kabupaten/kota menyediakan infrastruktur 

terkait untuk mendukung pelaksanaan PKH kabupaten/kota; 

4. Kantor Kecamatan menyediakan infrastruktur terkait untuk mendukung 

pelaksanaan PKH di kecamatan; 

5. Melakukan sosialisasi PKH kepada: 

a. Tim koordinasi kabupaten/kota; dan 

b. Aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan. 

 

D. Pertemuan Awal dan Validasi 
Agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan 

sebagai penerima manfaat PKH, pendamping sosial PKH melakukan 

sosialisasi PKH pada pertemuan awal. 

Kegiatan pertemuan awal dapat digunakan sekaligus untuk melakukan 

validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan 

bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai 

dengan kriteria komponen PKH (eligible). 

Pelaksanaan pertemuan awal dan validasi dilaksanakan melalui proses 

sebagai berikut: 

1. Proses Persiapan Pertemual Awal (PA) dan Validasi 

a. Data awal Calon KPM PKH 

Data awal dikirimkan ke pendamping PKH melalui aplikasi e-PKH 

untuk dilaksanakan validasi. 

b. Pendamping sosial PKH melaksanakan persiapan Pertemuan 

Awal (PA) sebagai berikut: 
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1) Menentukan lokasi pertemuan awal berkoordinasi dengan 

camat/kepala desa setempat 

2) Mengundang unsur pejabat desa, kesehatan, pendidikan dan 

sektor terkait lainnya. 

3) Membagikan Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA) kepada 

calon KPM PKH sesuai nama dan alamat yang tercantum                                                     

2. Pelaksanaan Pertemuan Awal  

Pada pelaksanaan pertemuan awal hal-hal yang perlu disampaikan oleh 

pendamping sosial PKH yaitu: 

a. Menginformasikan tujuan PKH; 

b. Menjelaskan syarat (eligible) menjadi peserta PKH dan kelengkapan 

data pembukaan rekening bank; 

c. Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi 

kewajiban yang ditetapkan dalam program; 

d. Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas 

pelaksanaan PKH; 

e. Menjelaskan hak dan kewajiban KPM PKH; 

f. Penjelasan tentang jadwal penyaluran bantuan PKH; 

g. Penjelasan komitmen kesehatan disampaikan oleh petugas 

kesehatan; 

h. Penjelasan komitmen pendidikan; 

i. Penjelasan tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang 

disabilitas berat dan lanjut usia mulai 60 tahun keatas; 

j. menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi 

komitmen yang ditetapkan dalam program; dan 

k. Menjelaskan tentang penyaluran bantuan sosial PKH. 

3. Pelaksanaan Validasi 

Kegiatan validasi dapat dilaksanakan pada calon KPM yang 

diundang dan hadir dalam pertemuan awal. Sedangkan calon KPM yang 

diundang tetapi tidak menghadiri pertemuan awal maka kegiatan validasi 

dapat dilaksanakan dengan cara pendamping sosial PKH mengunjungi 

rumah calon KPM PKH. Calon KPM PKH menandatangani komitmen pada 

formulir validasi. 

Kegiatan validasi dapat menggunakan aplikasi e-PKH dan/atau 
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formulir validasi, penggunaanya diatur dalam petunjuk pelaksanaan 

validasi. 

4. Kelengkapan Data Pembukaan Rekening Bank 

 Agar KPM PKH mendapatkan akses perbankan untuk penyaluran 

bantuan sosial PKH, maka data KPM PKH hasil validasi harus memenuhi 

persyaratan minimal Know Your Customer (KYC) yang terdiri atas nama, 

Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan alamat 

tempat tinggal. Kelengkapan data tersebut menjadi syarat untuk 

pembukaan rekening bank secara kolektif. 

 
Gambar 20. Pelaksanaan Pertemuan Awal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH 
KPM PKH yang ditetapkan adalah keluarga yang memenuhi komponen 

dan kriteria PKH sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan: 

1. hasil validasi data calon penerima manfaat PKH dan telah dibukakan 

rekening bank; dan/atau 

2. hasil verifikasi komitmen dan/atau pemutakhiran data. 

 

Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH dilakukan melalui 

keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI. 
 
F. Penyaluran Bantuan 

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan berdasarkan penetapan KPM 

PKH yang memiliki komponen kepesertaan (eligible), memenuhi kewajiban 
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berdasarkan kriteria komponen PKH dan mengikuti pertemuan kelompok 

atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan. 

Bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Nilai bantuan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna 

Anggaran Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. 

2. Bantuan sosial PKH terdiri dari Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen. 

3. Bantuan tetap adalah bantuan stimulan yang diberikan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

4. Bantuan komponen adalah bantuan yang diberikan berdasarkan 

komponen yang ada dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yaitu 

komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan / atau komponen 

kesejahteraan sosial.  

5. Jumlah bantuan maksimal 4 orang dalam satu keluarga. 

6. Nilai bantuan bagi kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, 

menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. 

7. Transfer dana dari Kas Negara ke lembaga bayar dilakukan setiap tahap 

penyaluran bantuan dengan mekanisme Non Tunai. 

 

Jadwal dan pelaksanaan penyaluran bantuan dapat dilihat pada gambar 21. 

 

Gambar 21. Tahapan Penyaluran 

 
 

Mekanisme dan prosedur pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH 

dijelaskan lebih rinci pada buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan. 
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H. Pendampingan 
Pendampingan bagi KPM PKH diperlukan guna percepatan pencapaian 

tujuan program. Pendamping sosial PKH menjalankan fungsi fasilitasi, 

mediasi dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam 

mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan 

sosial. Pendamping sosial PKH juga memastikan KPM PKH memenuhi 

kewajibannya sesuai ketentuan dan persyaratan untuk perubahan perilaku 

KPM PKH. 

Pendampingan komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan 

sosial dilakukan dengan ketentuan berikut: 

1. Pendamping Sosial PKH berkewajiban melaksanakan pertemuan 

kelompok atau P2K2 dengan KPM PKH dampingannya setiap bulan; 

2. Pendamping Sosial PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen 

kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial tepat sasaran; 

3. Pendampingan komponen lansia dilaksanakan oleh Pendamping Sosial 

yang ditunjuk oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; dan 

4. Pendampingan penyandang disabilitas berat dilaksanakan oleh 

Pendamping Sosial yang ditunjuk oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial 

Penyandang Disabiltas. 

Dalam melaksanakan tugas pendampingan, pendamping sosial PKH 

dapat membentuk kelompok KPM PKH berdasarkan wilayah dampingannya. 

Pembentukan kelompok KPM PKH bertujuan untuk memudahkan 

pendampingan dalam meningkatkan kemampuan keluarga penerima 

manfaat, pemutakhiran data, monitoring penyaluran bantuan, serta untuk 

penyelesaian masalah dalam pelaksanaan PKH.  

Pembentukan kelompok dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-

hal berikut: 

1) Identifikasi alamat domisili dan potensi masing-masing KPM; 

2) Pembagian dan pembentukan kelompok KPM dengan masing-

masing beranggotakan 10 hingga 30 KPM, dengan kriteria: 

a) pembentukan kelompok dilakukan berdasarkan kedekatan 

tempat tinggal KPM; 
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b) jika memungkinkan, pembentukan kelompok didasarkan pada 

jenis/tujuan tertentu, seperti: kelompok usaha/ekonomi, 

kesehatan dan pendidikan; 

3) menentukan tujuan kelompok; 

4) menentukan/memilih pengurus kelompok; 

5) mendeskripsikan peran dan tugas pengurus kelompok; 

6) menentukan kebutuhan administrasi kelompok. 

 

I. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga 
Dalam rangka perubahan perilaku KPM, diperlukan edukasi 

berkelanjutan yang dapat memberikan pemahaman kepada KPM tentang 

pentingnya pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan, pengelolaan 

keuangan keluarga, perlindungan anak dan pengasuhan lanjut usia dan 

disabilitas.  

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau yang 

dikenal dengan Family Development Session (FDS) merupakan sebuah 

intervensi perubahan perilaku yang terstruktur. P2K2 diberikan pada semua 

KPM PKH sejak tahun pertama kepesertaan PKH.  

Materi P2K2 wajib disampaikan melalui pertemuan kelompok setiap 

bulan yang disampaikan oleh Pendamping Sosial PKH terhadap kelompok-

kelompok dampingannya. 

1. Tujuan P2K2 
a. Meningkatkan pengetahuan KPM PKH mengenai pengasuhan anak 

dan mendukung pendidikan anak di sekolah.  

b. Meningkatkan pengetahuan praktis KPM PKH tentang pengelolaan 

keuangan keluarga. KPM PKH belajar bagaimana membedakan 

antara kebutuhan dan keinginan, membuat target menabung dan 

menghindari hutang, serta meningkatkan penghasilan dengan 

membuka usaha. 

c. Meningkatkan kesadaran KPM PKH dalam hal kesehatan khususnya 

pentingnya 1000 hari pertama kehidupan yang secara khusus 

memberi perhatian pada kesehatan ibu hamil dan bayi. 
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d. Meningkatkan kesadaran KPM PKH terhadap pencegahan kekerasan 

terhadap anak dan memenuhi hak-hak anak. 

e. Meningkatkan kesadaran KPM PKH terhadap hak-hak lansia dan 

disabilitas. 

f. Secara umum meningkatkan kesadaran KPM PKH akan hak dan 

kewajibannya sebagai anggota masyarakat, khususnya dalam 

pemanfaatan layanan umum yang disediakan pemerintah untuk 

memperbaiki kondisi kesehatan dan pendidikan. 

2. Komponen Pelaksanaan P2K2 
Komponen yang diperlukan dalam pelaksanaan P2K2 adalah: 

a. Modul P2K2 

Modul P2K2 merupakan modul pembelajaran terstruktur untuk 

meningkatkan keterampilan hidup masyarakat miskin dengan fokus 

utama di bidang ekonomi, pendidikan anak, kesehatan, dan 

perlindungan anak. Modul P2K2 disampaikan kepada KPM dengan 

memperhatikan kebutuhan KPM. 

 
Gambar 22. Modul P2K2 
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b. Pendidikan dan Pelatihan P2K2 

Diklat P2K2 diberikan kepada SDM PKH sesuai ketentuan dan 

kebijakan program pada tahun berjalan.   

c. Bahan Ajar 

Pengadaan bahan ajar berupa buku modul, buku pintar, flipchart, 

poster dan brosur dan alat lainnya untuk mendukung penyampaian 

P2K2 diselenggarakan oleh Kementerian Sosial atau pihak-pihak lain 

yang ingin berkontribusi.  

d. Waktu Pelaksanaan P2K2 

P2K2 dilaksanakan setiap bulan selama masa kepesertaan PKH.  

e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan P2K2 

P2K2 diberikan sebagai kewajiban Pendamping PKH terhadap KPM 

PKH yang menjadi dampingannya dalam pertemuan yang 

diselenggarakan sebulan sekali. Dalam pelaksanaannya P2K2 

menjadi bagian dari ukuran kinerja seorang pendamping dengan 

supervisi dari koordinator kabupaten/kota, dan koordinator wilayah. 

 

Pelaksanaan P2K2 secara lebih rinci dijelaskan dalam lampiran petunjuk 

pelaksanaan P2K2. 

 
G. Verifikasi Komitmen 

1. Sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat, PKH mensyaratkan 

pemenuhan kewajiban terkait layanan kesehatan, layanan pendidikan, 

dan kesejahteraan sosial bagi KPM PKH. Untuk pemenuhan kewajiban 

tersebut pelaksana PKH harus memastikan KPM terdaftar dan hadir pada 

layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. 

2. Verifikasi Komitmen bertujuan untuk memantau tingkat kehadiran anggota 

KPM PKH pada fasilitas Kesehatan dan Pendidikan secara rutin sesuai 

dengan protokol kesehatan, protokol pendidikan dan sosial. 

3. Pelaksanaan verifikasi komitmen menggunakan aplikasi mobile yang 

digunakan oleh pendamping untuk mencatat kehadiran anggota KPM 

pada setiap kunjungan ke layanan pendidikan, layanan kesehatan 

maupun layanan kesejahteraan sosial. 
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4. Hasil verifikasi komitmen menjadi salah satu dasar penyaluran, 

penangguhan, dan penghentian bantuan. 

 

Mekanisme verifikasi komitmen dijelaskan lebih rinci pada Petunjuk 

Pelaksanaan verifikasi komitmen. 
Gambar 23. Pelaksanaan Verifikasi Komitmen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Pemutakhiran Data 
Maksud dan Tujuan Pemutakhiran data adalah untuk memperoleh 

kondisi terkini anggota KPM PKH. Data tersebut digunakan sebagai data 

dasar program perlindungan sosial. Khusus PKH, data tersebut digunakan 

untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan.  

Beberapa perubahan informasi dari KPM sebagai berikut: 

1. Perubahan status eligibilitas KPM; 

2. Perubahan nama pengurus dikarenakan meninggal, cerai, berurusan 

dengan hukum dan hilang ingatan; 

3. Perubahan komponen kepesertaan; 

4. Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses; 

5. Perubahan fasilitas Pendidikan yang diakses; 

6. Perubahan domisili KPM; dan 

7. Perubahan data bantuan program komplementer. 

Pelaksanaan pemutahiran data menggunakan aplikasi mobile yang 

digunakan oleh pendamping untuk mencatat kondisi terkini pada setiap 

kunjungan ke KPM PKH. 
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J. Transformasi Kepesertaan 
Transformasi kepesertaan PKH merupakan proses pengakhiran 

sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH yang dilakukan melalui kegiatan 

pemutakhiran sosial ekonomi. Semua KPM PKH didata ulang dan dievaluasi 

baik dalam status kepesertaan maupun status sosial ekonomi. 

Kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi KPM PKH dapat dilakukan 

melalui kerja sama dengan lembaga lain yang pelaksanaannya dapat 

dibantu oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data di daerah. 

Pemutakhiran sosial ekonomi dilakukan untuk menentukan Keluarga 

Penerima Manfaat PKH berstatus transisi atau graduasi.  

Transisi merupakan kondisi Keluarga Penerima Manfaat PKH yang 

masih memenuhi persyaratan, memiliki kriteria komponen, dan status 

ekonomi miskin. Keluarga Penerima Manfaat PKH dengan status transisi 

masih diberikan penambahan waktu sebagai KPM PKH dengan memiliki hak 

dan kewajiban yang sama dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH. KPM 

PKH pada masa transisi ditingkatkan kapasitasnya untuk dipersiapkan saat 

tidak menerima Bantuan Sosial PKH dan dapat diberikan program terkait. 

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dapat bekerja sama dengan 

lembaga/institusi terkait dalam melaksanakan program bagi Keluarga 

Penerima Manfaat pada masa transisi.  

Graduasi terdiri atas graduasi alamiah dan graduasi hasil pemutakhiran 

sosial ekonomi. Graduasi alamiah merupakan berakhirnya masa 

kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH akibat tidak terpenuhinya 

kriteria kepesertaan. Sedangkan graduasi hasil pemutakhiran sosial 

ekonomi merupakan berakhirnya masa kepesertaan Keluarga Penerima 

Manfaat PKH berdasarkan hasil pemutakhiran sosial ekonomi. 

 

I. Pengaduan 

Sebagai perwujudan tata kelola program yang baik, PKH menyediakan 
sistem pengaduan masyarakat (grievance redress system). Layanan ini 
dapat diakses oleh masyarakat untuk memastikan KPM menerima layanan 
berkualitas dan memperoleh hak-haknya.  

Pengaduan dapat dilakukan melalui proses penyampaian informasi, 
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keluhan, atau masalah terkait pelaksanaan PKH. Pengaduan dapat dilakukan 
oleh KPM PKH, sesama SDM PKH, mitra kerja, maupun masyarakat secara 
tertulis maupun lisan melalui Contact Center PKH.  

Keberadaan contact center dilengkapi dengan kanal pengaduan yang 
disediakan berdasarkan jenis, waktu, tujuan dan sasaran pengaduan. 
Tersedianya berbagai kanal pengaduan diharapkan dapat menjangkau 
masyarakat luas, sehingga keluhan dapat dengan mudah disampaikan 
kepada pelaksana PKH.  

Kanal pengaduan yang ada pada Contact Center PKH adalah: 
1. Call center, pengaduan melalui telepon pada nomor 1500299; 
2. SMS Center, pengaduan melalui layanan pesan singkat 

(SMS) dengan nomor 0811-1500229; 
3. Email: pengaduan@pkh.kemsos.go.id; dan 
4. Media sosial 

 

Mekanisme Penanganan Pengaduan 
Gambar 24. Diagram Mekanisme Penanganan Pengaduan 

 

No

Yes

Subdit Dit.	
JSK

Response/Service	
Record	

PEMBAHASAN	
KASUS

Ø Identifikasi
masalah

Ø Pemeriksaan
substansi

Ø Klarifikasi
Ø Evaluasi bukti
Ø Klasifikasi

Tindak Lanjut

INPUT	
(Ombusdman,	
LAPOR,	KPK,	dll)

INPUT	
kunjungan,	telp,	sms,	
surat,	email,	medsos
(CONTACT	CENTER)

Selesai

No

Yes

Selesai

Komisi Etik

Tindak Lanjut

1. Pemeriksaan identitas pelapor dan 
kelengkapan dokumen terlapor 

2. Pencatatan dan pemberian nomor 
tiket pengaduan 

3. Pemberian informasi awal terkait 
progress penyelesaian ke pelapor 

4. Memilah pengaduan berdasarkan 
jenis pengaduan dan kelengkapan 
dokumen pendukung 

5. menyampaikan jenis pengaduan 



Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019 | 50  
 

 
Pengaduan akan ditindaklanjuti ke dalam pembahasan kasus (case 

conference) diselenggarakan untuk identifikasi masalah, pemeriksaan 

substansi pengaduan, klarifikasi, evaluasi bukti dan klasifikasi atas kasus 

pengaduan yang tidak bisa ditangani di tingkat operator contact center, yang 

dilakukan oleh Tim Pengelola Contact Center dan Penanganan Pengaduan. 

Keluaran dari pembahasan kasus adalah: 

a. Status pengaduan yang selesai dan atau  

b. rekomendasi yang perlu penanganan lebih lanjut. 

Tahapan Pembahasan Kasus (case conference) 

• Identifikasi masalah 
Tujuan: mengidentifikasi masalah berdasarkan kategori yang ada 

• Pemeriksaan Substansi 

Pemeriksaan substansi adalah proses memastikan kasus tidak dapat 

diselesaikan Contact Center, memastikan adanya pelanggaran 

peraturan, dan memastikan ketersediaan bukti-bukti penunjang yang 

valid. 

• Klarifikasi 

Proses untuk mengkonfirmasi bukti penunjang kasus yang ada ke 

para pihak yang terlibat dalam pengaduan dan pihak lain yang dapat 

memperjelas kasus. 

• Evaluasi Bukti 
Pada tahap ini dilakukan evaluasi dan penilaian atas validitas bukti-

bukti penunjang yang berhasil dikumpulkan. Hasil evaluasi bukti-

bukti akan memberikan rekomendasi tindak lanjut yang akan 

disampaikan kepada komisi etik berdasarkan jenis pengaduan yang 

masuk. 

 
 

  



Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019 | 51  
 

BAB IV 
KELEMBAGAAN PKH 

 

Kelembagaan PKH terdiri atas Tim Koordinasi Nasional, Tim Koordinasi 

Teknis, dan Pelaksana Program Keluarga Harapan (Pelaksana PKH) yang 

dibentuk di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. 

A. Kelembagaan di Tingkat Pusat 
1. Tim Koordinasi Nasional 

Pengarah : Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan 

Ketua : Menteri Sosial 

Anggota Tim Koordinasi Nasional terdiri dari pejabat eselon I 

kementerian/lembaga yang membidangi urusan pengentasan kemiskinan, 

pendidikan, kesehatan, anak, keluarga, disabilitas, lanjut usia, data, 

komunikasi, sebagai berikut: 

a. Kementerian Sosial 

b. Kementerian PPN/Bappenas 

c. Kementerian Kesehatan 

d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

e. Kementerian Agama 

f. Kementerian Dalam Negeri 

g. Kementerian Keuangan 

h. Kementerian Komunikasi dan Informatika 

i. Badan Pusat Statistik 

 

Tim Koordinasi Nasional bertugas: 

a. melakukan kajian pelaksanaan, mekanisme, hasil audit dan evaluasi;  

b. memberikan solusi atas permasalahan lintas sektor; dan  

c. menyetujui perubahan pelaksanaan program. 

 

Tim Koordinasi Nasional PKH ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

Sosial. 
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2. Tim Koordinasi Teknis 
Pengarah : Menteri Sosial 

Ketua : Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Sekretaris : Direktur Jaminan Sosial Keluarga 

Tim Koordinasi Teknis PKH Pusat terdiri dari pejabat eselon II wakil 

kementerian/lembaga terkait. 

Tim Koordinasi Teknis Pusat bertugas: 

a. mengkaji berbagai rencana operasional yang disiapkan oleh Direktorat 

Teknis Pelaksana PKH;  

b. melakukan koordinasi lintas sektor terkait agar tujuan PKH dapat berjalan 

baik; 

c. membentuk Tim Lintas Sektor yang terdiri dari perwakilan 

kementerian/lembaga terkait; 

d. Tim Lintas Sektor bertugas menentukan sasaran KPM PKH; dan 

e. melakukan pengawasan pelaksanaan PKH. 

 

Tim Koordinasi Teknis Pusat ditetapkan dengan Keputusan Direktur 

Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. 

 

3. Pelaksana PKH di Pusat 
Pelaksana Program Keluarga Harapan pusat adalah Direktorat Jaminan 

Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 

Kementerian Sosial Republik Indonesia. 

Tugas Pelaksana PKH Pusat: 

a. melaksanakan seluruh kebijakan pelaksanaan PKH meliputi 

penetapan sasaran, validasi, terminasi, bantuan sosial, kepesertaan 

dan sumber daya; 

b. memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana; 

c. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;  

d. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk 

perluasan dan penyempurnaan program; 

e. melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; 

f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH 

kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. 
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B. Kelembagaan PKH di Daerah 
Kelembagaan PKH di daerah terdiri dari Tim Koordinasi Teknis Provinsi, 

Tim Koordinasi Teknis Kabupaten/Kota, Pelaksana PKH Kabupaten/Kota, 

dan Pelaksana PKH Kecamatan. 

1. Tim Koordinasi Teknis PKH Provinsi 
a. Susunan Tim Koordinasi Teknis PKH Provinsi terdiri atas: 

Ketua  :   Kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi  

Sekretaris :   Kepala Bidang Urusan Bantuan dan Jaminan Sosial 

b. Tim Koordinasi Teknis PKH Provinsi ditetapkan dengan Keputusan 

Gubernur 

c. Tim Koordinasi Teknis PKH Provinsi bertugas: 

1) menyusun program dan rencana kegiatan PKH; 

2) memastikan komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan 

PKH;  

3) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah 

terkait dan instansi/lembaga vertikal di provinsi. 

2. Tim Koordinasi Teknis PKH Kabupaten/Kota  
a. Susunan Tim Koordinasi Teknis PKH Kabupaten/Kota terdiri atas: 

Ketua  : Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota 

Sekretaris : Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial 

b. Tim Koordinasi Teknis PKH kabupaten/kota ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati/Walikota 

c. Tim Koordinasi Teknis PKH Kabupaten/Kota bertugas: 

1) menyusun program dan rencana kegiatan PKH Kabupaten/Kota;  

2) komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;  

3) penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan; 

4) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah 

terkait dan instansi/lembaga vertikal di kabupaten/kota;  

5) melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH;  

6) menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH 

dilapangan; 



Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019 | 54  
 

7) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH 

kepada kepala daerah, kepada pelaksana PKH provinsi dan 

pelaksana PKH Pusat. 

3. Pelaksana PKH Daerah 
Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas/instansi sosial tingkat provinsi 

dan kabupaten/kota yang membidangi bantuan sosial, perlindungan dan 

jaminan sosial. 

Pelaksana PKH Daerah terdiri atas Pelaksana PKH Provinsi, Pelaksana PKH 

Kabupaten/Kota, dan Pelaksana PKH Kecamatan. 

a. Pelaksana PKH Provinsi 
1) Pelaksana PKH Provinsi adalah Dinas/Instansi Sosial terdiri atas: 

 Ketua : Kepala Bidang Urusan Bantuan dan Jaminan Sosial 

 Sekretaris : Kepala Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial 

2) Pelaksana PKH Provinsi bertugas: 

a) bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi 

PKH di kabupaten/kota; 

b) melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap 

pelaksanaan PKH di kabupaten/kota; 

c) memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana; 

d) menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;  

e) membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam 

pelaksanaan PKH; dan 

f) melaporkan secara berkala capaian pelaksanaan PKH di 

kabupaten/kota kepada pelaksana Pusat. 

b. Pelaksana PKH Kabupaten/Kota 
1) Pelaksana PKH Kabupaten/Kota adalah Dinas/Instansi Sosial terdiri 

atas: 

Ketua : Kepala Bidang Urusan Bantuan dan Jaminan Sosial 

Sekretaris : Kepala Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial 

2) Pelaksana PKH Kabupaten/Kota bertugas: 

a) bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi 

PKH di kecamatan; 

b) melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap 

pelaksanaan PKH di kecamatan; 
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c) memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana; 

d) menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;  

e) membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam 

pelaksanaan PKH; dan 

f) melaporkan pelaksanaan PKH kabupaten/kota kepada pelaksana 

PKH pelaksana Pusat dengan tembusan kepada Pelaksana PKH 

provinsi. 

c. Pelaksana PKH Kecamatan 
Pelaksana PKH Kecamatan adalah Pendamping PKH yang bertugas di 

kecamatan dan berkoordinasi dengan camat. Jika dalam satu wilayah 

kecamatan terdapat lebih dari satu pendamping, maka wajib ditunjuk 

salah seorang dari pendamping untuk menjadi Koordinator Pendamping 

tingkat kecamatan. 

Pelaksana PKH Kecamatan bertugas: 

1) bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH 

di kelurahan/desa/nama lain; 

2) melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa; 

3) memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana; 

4) menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;  

5) membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam 

pelaksanaan PKH; dan 

6) melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH 

kabupaten/kota. 
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BAB V 
PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

 

A. Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia dalam pelaksanaan PKH terdiri atas: 

1. penasihat nasional; 

2. tenaga bantuan teknis; 

3. tenaga ahli; 

4. koordinator regional; 

5. koordinator wilayah; 

6. koordinator kabupaten/kota; 

7. pekerja sosial supervisor; 

8. pendamping sosial; 

9. asisten pendamping sosial; dan 

10. administrator pangkalan data. 

Sumber daya manusia direkrut, diseleksi, dan ditetapkan oleh 

Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI. Penggunaan 

sumber daya manusia disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan 

keuangan negara. 

 

B. Tugas dan Fungsi SDM PKH 
Tugas dan fungsi SDM PKH secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Penasihat nasional  

Penasihat nasional berada di bawah Direktorat Jaminan Sosial Keluarga 

dan bertanggung jawab kepada Direktur Jaminan Sosial Keluarga. 

Penasihat nasional bertugas membantu pelaksana PKH pusat untuk 

koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, lembaga internasional, 

dan memberikan masukan kebijakan strategis dalam pelaksanaan PKH.  

2. Tenaga bantuan teknis  

Tenaga bantuan teknis bertugas memberikan bantuan teknis pada 

pelaksanaan PKH meliputi Validasi, terminasi, Bantuan Sosial PKH, 

peningkatan kemampuan keluarga, dan sumber daya. 
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3. Tenaga Ahli 

Tenaga ahli bertugas mendukung sub direktorat teknis terkait dalam 

menangani pelaksanaan PKH mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi pelaksanaan PKH.   

4. Koordinator Regional 

Koordinator regional bertugas mendukung pelaksanaan PKH dalam 

pelaksanaan PKH di tingkat regional dalam hal:  

a. memastikan bisnis proses berjalan sesuai ketentuan di tingkat 

regional; 

b. memastikan aplikasi PKH dapat diakses dan dimutakhirkan di tingkat 

regional; 

c. membangun jaringan kerja dengan pemangku kepentingan di tingkat 

regional; 

d. pengelolaan penanganan pengaduan di tingkat regional; 

e. melaksanakan advokasi penyediaan dana yang berasal dari 

anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

f. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan dan kinerja sumber daya 

manusia PKH di tingkat regional; dan 

g. memberikan penilaian kinerja koordinator wilayah di wilayah 

kerjanya. 

5. Koordinator Wilayah 

Koordinator wilayah bertugas membantu kepala dinas sosial daerah 

provinsi dalam pelaksanaan PKH untuk: 

a. memastikan bisnis proses berjalan sesuai ketentuan di tingkat 

daerah provinsi; 

b. memastikan aplikasi PKH dapat diakses dan dimutakhirkan di tingkat 

daerah provinsi; 

c. membangun jaringan kerja dengan pemangku kepentingan di tingkat 

daerah provinsi;  

d. pengelolaan penanganan pengaduan di tingkat daerah provinsi;  

e. melaksanakan advokasi penyediaan dana yang berasal dari 

anggaran pendapatan dan belanja daerah; 
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f. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan dan kinerja sumber daya 

manusia PKH di tingkat daerah provinsi; dan 

g. memberikan penilaian kinerja koordinator kabupaten/kota dan 

administrator pangkalan data di wilayah kerjanya. 

6. Koordinator Kabupaten/Kota 

Koordinator kabupaten/kota bertugas membantu kepala dinas sosial 

kabupaten/kota dalam pelaksanaan PKH, mengoordinasikan sumber daya 

manusia PKH di tingkat daerah kabupaten/kota dan memberikan penilaian 

kinerja pendamping sosial, asisten pendamping sosial dan administrator 

pangkalan data di wilayah kerjanya. 

7. Pekerja Sosial Supervisor 

Pekerja sosial supervisor bertugas melakukan pengawasan dan 

pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Pertemuan Peningkatan 

Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilakukan oleh pendamping sosial di 

seluruh wilayah dampingan, melaksanakan manajemen kasus (case 

management) dalam pelaksanaan P2K2, melakukan penanganan 

pengaduan masyarakat, dan mempromosikan pelaksanaan PKH melalui 

berbagai media. 

8. Pendamping Sosial 

Pendamping sosial bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di 

kecamatan. 

9. Asisten Pendamping Sosial 

Asisten pendamping sosial bertugas membantu pendamping sosial dalam 

melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan. 

10. Administrator Pangkalan Data 

Administrator pangkalan data bertugas mengumpulkan, memverifikasi, 

mengolah, dan mendistribusikan data PKH di pusat, daerah provinsi, 

dan daerah kabupaten/kota. 
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C. Rekrutmen dan Seleksi 
1. Tujuan 

Tersedianya SDM pelaksana PKH di pusat dan daerah yang memiliki 

kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan sesuai bidang tugasnya 

serta memiliki komitmen, dedikasi dan integritas yang tinggi. 

2. Tahap Rekrutmen dan Seleksi 

a. Persiapan Rekrutmen 

b. Pengumuman penerimaan melalui sistem online dan offline 

c. Seleksi Administrasi 

d. Pengumuman lulus administrasi 

e. Pelaksanaan tes kompetensi 

f. Penetapan 

 

D. Analisis dan Pemetaan Potensi Sumberdaya 
1. Maksud dan Tujuan 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komponen utama yang 

berperan terhadap suksesnya tujuan organisasi dalam mengelola 

kegiatan/program. 

Mengingat peran yang cukup strategis dalam pelaksanaan PKH, maka 

SDM harus dikelola secara profesional dan senantiasa ditingkatkan 

kualitas kompetensinya sebagai bagian dari tuntutan profesionalitas yang 

terukur dan komprehensif. 

2. Ruang lingkup  

Ruang lingkup pengelolaan sumber daya manusia terdiri dari: 

a. Kebijakan mutu SDM 

b. Perencanaan kebutuhan SDM 

c. Hubungan kerja 

d. Pemindahan tugas 

e. Promosi dan penurunan jabatan 

f. Penggantian SDM 

g. Pengaturan jam kerja 

h. Peningkatan kapasitas 

i. Pembayaran honorarium 
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j. Penerapan sanksi 

k. Penilaian kinerja 

l. Pengakhiran hubungan kerja 

 

E. Administrasi SDM 
Administrasi pengeloaan SDM, meliputi: 

1. Pengangkatan dan Pengakhiran SDM 

Untuk menjamin kepastian hukum dan hubungan kerja antara SDM PKH 

dengan Kementerian Sosial ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) 

Pengangkatan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga. 

2. Pembayaran Honorarium  

Nilai honorarium SDM PKH ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, 

dengan rincian peruntukan: 

a. honor bulanan 

b. tunjangan jaminan kesehatan 

c. tunjangan jaminan ketenagakerjaan 

Honorarium dibayarkan kepada SDM yang aktif dalam melaksanakan 

tugas dan kewajiban dari Kementerian Sosial. 

Mekanisme pelaksanaan administrasi SDM PKH diatur lebih lanjut dalam 

petunjuk pelaksanaan pengelolaan SDM. 

 

F. Kode Etik SDM PKH dan Komisi Etik 
Kode etik merupakan norma atau nilai yang mengatur tentang sikap, 

perilaku, dan tindakan seseorang yang berada dalam lingkungan 

kehidupannya, baik lingkungan kerja, organisasi, dan profesi. Khusus untuk 

lingkungan kerja, Kode Etik merupakan salah satu pilar dalam 

mengupayakan atmosfir kerja yang kondusif tugas dan fungsi yang menjadi 

tanggungjawab setiap individu. 

Kode etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM 

PKH) merupakan pedoman berisikan nilai-nilai yang mengatur sikap, 

perilaku, dan tindakan SDM PKH yang disahkan secara hukum dengan 

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01 

Tahun 2018 Tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga 

Harapan. 
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1. Kode Etik SDM PKH 
Kode etik SDM PKH tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal 

Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik 

Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan meliputi kewajiban, 

larangan, dan etika hubungan yang didasari oleh nilai-nilai santun, 

integritas, dan profesional. Santun merupakan sikap, perilaku, dan tindakan 

yang menghormati dan menghargai harkat dan martabat KPM, Rekan 

Sejawat, Penanggung Jawab PKH dan Mitra kerja. Integritas merupakan 

sikap, perilaku, dan tindakan yang konsisten dan selaras tercermin dalam 

komitmen, jujur dan tanggung jawab terhadap PKH. Profesional merupakan 

sikap, perilaku, dan tindakan yang bertanggung-jawab, berdisiplin, taat 

asas, dan berkompeten dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk 

mencapai hasil kerja yang terbaik. 

2. Komisi Etik 
Sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan 

pelanggaran kode etik SDM PKH, maka dibentuk Komisi Etik tujuan: 

1. Terlaksananya pembinaan etik, penegakan disiplin dan penyelesaian 

pelanggaran secara cepat, tepat, efektif dan berkeadilan. 

2. Terlindunginya hak-hak KPM, SDM dan Penanggung Jawab PKH.  

Untuk mendukung terlaksananya tugas tersebut anggota Komisi Etik terdiri 

dari latar belakang yang beragam, rekam jejak integritas, kredibilitas, 

moralitas serta didukung oleh pengalaman yang mumpuni terkait dengan 

Kode Etik namun tetap dalam satu koridor pelaksanaan Program Keluarga 

Harapan. 

 Penyelenggaraan kode etik dijelaskan lebih rinci pada Pedoman 

Penyelenggaraan Kode Etik. 

 

G. Peningkatan Kapasitas SDM 
PKH melaksanakan peningkatan kapasitas SDM pelaksana PKH dalam 

bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek), dan Bimbingan Pemantapan sesuai 
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kebutuhan program. Sementara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial 

dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. 

Mekanisme pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM PKH 

diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan pengelolaan SDM. 
 

H. Workshop 
1. Tujuan 

Memberikan bekal kepada SDM pelaksana PKH terkait dengan kebijakan 

PKH, cakupan tugas, koordinasi, penyelesaian masalah dan solusi. 

2. Peserta 

a. Tenaga Ahli PKH 

b. Koordinator Wilayah 

c. Koordinator Kabupaten/Kota 

3. Bentuk Kegiatan 

a. Penyajian Materi oleh Narasumber 

b. Diskusi Kelompok 

c. Pleno hasil diskusi kelompok 

d. Pembuatan rekomendasi 

e. Tindak Lanjut 

4. Narasumber berasal dari Pusat 

 

I. Rapat Koordinasi (Rakor) PKH 
Rakor dilaksanakan dengan tujuan untuk menginformasikan kebijakan 

terbaru, memperoleh umpan balik dari Pemerintah Daerah terhadap 

pelaksanaan PKH, dan menguatkan komitmen Kepala Daerah.  

 
Tema Rakor PKH disesuaikan dengan kebijakan terbaru. Hasil Rakor 

menjadi acuan pelaksanaan program. 

 

Rapat Koordinasi PKH terdiri dari beberapa tingkat, yaitu: 

1. Rakor PKH Tingkat Pusat 

2. Rapat Koordinasi PKH Tingkat Nasional 

3. Rakor PKH Tingkat Provinsi 
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4. Rakor PKH Tingkat Kabupaten/Kota 

 

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi diatur lebih lanjut dalam 

petunjuk pelaksanaan. 

 

J. Sosialisasi PKH 
Dalam rangka peningkatan pemahanan dan penyamaan persepsi bagi 

pemangku kepentingan pusat dan daerah, SDM Pelaksana PKH Pusat dan 

daerah, dan masyarakat, perlu dilakukan sosialisasi sebagai salah satu kunci 

sukses pelaksanaan PKH.   

Fokus sosialisasi PKH tidak hanya pada aspek implementasi dan 

keberhasilan pelaksanaan program PKH, tetapi juga pada monitoring 

pengaduan aspek pengembangan kebijakan, khususnya dalam membangun 

dukungan dan komitmen untuk melembagakan PKH dalam bentuk Sistem 

Jaminan Sosial. Pelaksanaan sosialisasi PKH dilakukan oleh SDM 

Pelaksana PKH pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, serta dapat 

melibatkan instansi terkait. 

1. Sasaran Sosialisasi 
Secara garis besar kelompok sasaran sosialisasi PKH, meliputi: 

a. Pelaksana PKH 

1) Tingkat Pusat, adalah para perumus kebijakan dan penentu 

kebijakan di pusat yang memengaruhi pelaksanaan program PKH, 

seperti: Tim Pengendali/Koordinasi, Tim Pengarah, Tim Teknis 

Pelaksana PKH Pusat, Kementerian/Lembaga lain yang terkait, 

termasuk seluruh anggota Kabinet, DPR, Media; Kelompok 

Strategis seperti: LSM, Ormas, Lembaga Donor, Kelompok 

Profesional dan kelompok lainnya. 

2) Tingkat Provinsi, adalah para perumus kebijakan dan penentu 

kebijakan pada provinsi yang memengaruhi pelaksanaan program 

PKH seperti: Tim Koordinasi Provinsi, DPRD, Media; Kelompok 

Strategis seperti: LSM, Ormas, Kelompok Profesional dan 

kelompok lainnya. 

3) Tingkat Kabupaten/Kota, adalah para perumus kebijakan, penentu 

kebijakan dan pelaksana program pada daerah yang 
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mempengaruhi pelaksanaan PKH seperti: Tim Koordinasi 

Kabupaten/Kota, Pelaksana PKH Kabupaten/Kota, DPRD, Media; 

Kelompok Strategis seperti: LSM, Ormas, Kelompok Profesional 

dan kelompok lainnya. 

4) Tingkat Kecamatan, adalah para pelaksana program pada daerah 

kecamatan seperti: Camat, Pelaksana PKH Kecamatan, Organisasi 

Sosial dan kelompok-kelompok masyarakat setempat. 

b. KPM PKH 

1) KPM PKH, yaitu perempuan/ibu dalam keluarga yang menerima 

bantuan PKH. Untuk itu akan dilakukan sejumlah kegiatan yang 

dapat mengubah pola pikir dan perilaku yang mendukung pada 

peningkatan kualitas keluarga. 

2) Anak-anak dan kepala keluarga yang menerima bantuan PKH 

agar tercipta pemahaman dan kerjasama yang baik sehingga 

pelaksanaan program PKH dapat berjalan dengan baik. 

c. Pemangku Kepentingan Terkait 

1) Kelompok Pendukung mempunyai arti yang sangat penting dan 

strategis dalam pelaksanaan PKH, baik untuk penyebarluasan 

informasi maupun untuk mendukung pelaksanaan PKH yang dapat 

dilibatkan secara aktif sebagai agen sosialisasi dan edukasi. 

Kelompok Pendukung, seperti: Media Massa, LSM dan Ormas, 

Jaringan dalam Masyarakat, Kelompok Profesional, Perguruan 

Tinggi dan Lembaga-lembaga yang berada di masyarakat 

penerima. 

2) Kelompok Lembaga Donor/Dunia Usaha, mengingat keterkaitan 

dengan tujuan dan sasaran PKH dalam pencapaian MDGs, maka 

dukungan lembaga donor dan dunia usaha melalui corporate social 

responsibility (CSR) sangat diperlukan, seperti: membantu 

pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan pendidikan dan 

kesehatan, layanan kesejahteraan sosial serta penyediaan progam 

bantuan komplementaritas kepada KPM PKH khususnya bagi 

masyarakat miskin di daerah-daerah terpencil dan sulit. 

d. Masyarakat Umum 
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Masyarakat sebagai lingkungan yang langsung maupun tidak 

langsung berkaitan dengan KPM PKH mempunyai peran penting 

dalam menjamin kelancaran pelaksanaan program PKH. Secara 

khusus, Pelaksana PKH perlu perangkat sosialisasi bagi masyarakat 

maupun tokoh agama serta masyarakat secara umum agar mereka 

dapat berperan mendukung KPM PKH untuk fasilitas pelayanan 

pendidikan dan kesehatan yang disediakan pemerintah. Masyarakat 

dapat juga berperan aktif untuk melakukan kontrol sosial dalam 

pelaksanaan program PKH, baik kepada peserta maupun petugas 

pelaksana PKH. 

  

2. Materi Sosialisasi 
Materi sosialisasi PKH berisi muatan informasi tentang mekanisme 

dan alur pelaksanaan PKH, hasil kajian dan evaluasi tentang PKH, 

berbagai kebijakan pelaksanaan PKH. 

 

3. Sarana Sosialisasi 
Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai jenis sarana, yaitu: 

a. Media massa baik yang media elektronik maupun media cetak, 

seperti; TV, radio, surat kabar/koran, dan majalah, leaflet, poster, 

brosur. 

b. Media online, website, media sosial. 

c. Media yang berkaitan dengan kebijakan dan kearifan lokal, rembug 

desa, musyawarah desa, gotong royong dan lain sebagainya.  
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BAB VI 
MONITORING DAN EVALUASI 

 

Monitoring atau pemantauan merupakan salah satu kegiatan yang dapat 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program PKH dilaksanakan. Kegiatan 

monitoring menjadi bagian dari kegiatan evaluasi operasional yang bertujuan 

untuk menilai efektivitas pelaksanaan program (Khandker dkk., 2010). Ruang 

Iingkup pemantauan PKH secara umum dilaksanakan pada sisi input, proses, dan 

output. Kegiatan monitoring PKH didesain menjadi sebuah sistem yang menyatu 

dengan seluruh aspek pelaksanaan program. 

 

A. Monitoring 
Monitoring dilaksanakan secara terus menerus, baik dalam proses 

perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Monitoring dapat dilaksanakan 

pada saat kegiatan sedang berlangsung atau dengan cara menganalisis 

laporan dan perkembangan pelaksanaan PKH dalam waktu tertentu melalui 

pengumpulan data dan informasi tentang implementasi program. 

Indikator yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring PKH terdiri 

dari indikator masukan dan indikator keluaran. Kedua kategori ini akan 

diperoleh dari hasil analisis data MIS (Management Information System) PKH 

secara berkala. 

1. Tujuan Monitoring 
Secara umum monitoring PKH bertujuan untuk: 

a. Mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan PKH berjalan 

dengan baik. 

b. Memastikan jadwal PKH yang telah disusun satu tahun anggaran 

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

c. Memberikan masukan kepada penanggungjawab PKH mengenai 

upaya perbaikan dalam perancanaan maupun dalam pelaksanaan 

PKH. 

2. Pelaksana Monitoring 
a. Monitoring oleh Pemerintah 

Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PKH serta pencapaian 
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target sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Untuk 

kepentingan tersebut Pemerintah melakukan monitoring secara 

berkala agar pelaksanaan PKH sesuai rencana dan mekanisme yang 

ditetapkan, seperti ketersediaan layanan pendidikan dan kesehatan. 

b. Monitoring oleh pemangku kepentingan terkait 

Kegiatan monitoring PKH juga dilakukan oleh pemangku kepentingan 

terkait, seperti: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan lembaga lainnya.  

c. Monitoring dengan partisipasi masyarakat 

Monitoring oleh masyarakat melibatkan warga masyarakat secara luas 

dalam pengawasan dan pemantauan kegiatan/program. Dalam PKH 

ada kelompok ibu yang dipilih dan ditugaskan untuk memastikan 

pelaksanaan PKH: apakah itu pemutakhiran data, kondisi KPM PKH, 

dan bantuan yang diterima KPM PKH.  

3. Pengumpulan Data dan Analisis  
Pengumpulan data dilakukan oleh tenaga lapangan dan manjemen data 

dilakukan oleh tim MIS (Management Information System) PKH. Analisis 

data monitoring secara rutin dilakukan oleh Pelaksana PKH Pusat. 
 
B. Evaluasi 

Evaluasi adalah kegiatan mengukur keberhasilan atau kegagalan dari 

pelaksanaan PKH dengan menggunakan indikator dan instrumen yang 

dapat digunakan untuk mengetahui faktor penyebab keberhasilan atau 

kegagalan dari seluruh tahapan pelaksanaan program. Kegiatan evaluasi 

didasarkan atas hasil dan dampak pelaksanaan PKH. 

Untuk menjamin pengukuran yang akurat diperlukan survei dasar 

(baseline survey) yang menjadi titik tolak dari pemantauan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan PKH. 

1. Tujuan Evaluasi 
a. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan yang telah disusun dalam 

rencana kerja tahunan 

b. Mengetahui dan menganalisa hal-hal lain yang mungkin timbul di 

luar yang telah rencana 
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c. Memberikan masukan kepada penanggungjawab PKH mengenai 

upaya perbaikan dalam perancanaan maupun dalam pelaksanaan 

PKH. 

2. Cakupan Evaluasi 
Berdasarkan tujuan dan keluaran program yang ingin dicapai, diperlukan 

indikator kinerja program untuk mengukur pencapaian program selama 

kurun waktu satu tahun. Pengukuran indikator kinerja program dilakukan 

secara berkala dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait secara 

berjenjang. 

Secara umum evaluasi pelaksanaan PKH meliputi substansi dan 

pendukung program yang dilakukan secara berkala. 

 

C. Penyajian Hasil  
Hasil dari proses monitoring dan evaluasi disajikan dalam bentuk 

laporan yang dapat digunakan sebagai rekomendasi dan rumusan kepada 

pemangku kepentingan. 
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BAB VII 
PENUTUP 

 

 

Buku ini terdiri atas dua bagian besar dan berjumlah 9 (delapan) buku. 

Bagian pertama terdiri atas satu buku yaitu Buku Pedoman Umum dan bagian 

kedua terdiri atas delapan buku yaitu Petunjuk Pelaksanaan Validasi Calon 

Peserta PKH, Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan PKH, Petunjuk 

Pelaksanaan Verifikasi Komitmen, Petunjuk Pelaksanaan Pemutakhiran Data, 

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Petunjuk 

Pelaksanaan Rapat Koordinasi, Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan 

Kemampuan Keluarga (P2K2), dan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan 

Kode Etik. 

Pedoman Pelaksanaan PKH disusun untuk menjadi acuan pengembangan 

kebijakan PKH dan penyusunan pedoman yang diperlukan bagi pelaksanaan PKH. 

Persyaratan, ketentuan, mekanisme, dan prosedur lebih lanjut akan diatur di dalam 

petunjuk pelaksanaan PKH yang tecantum pada bagian kedua buku ini.  

Apabila dikemudian hari diperlukan perubahan terhadap Pedoman 

Pelaksanaan ini, maka perubahannya perlu mendapat persetujuan Tim Pengarah 

PKH Pusat. 


