
Program Keluarga Harapan adalah program yang dilaksanakan 

untuk pengentasan kemiskinan dan diperuntukan bagi rumah tangga 

sangat miskin yang sedang hamil ,nifas atau memiliki anak balita .Tujuan 

dilaksanakannya program ini adalah untuk meningkatkan tingkat kunjungan 

peserta ke fasilitas kesehatan terutama masalah kesehatan Ibu dan Anak. 

Dengan tertibnya mereka pergi ke Posyandu diharapkan status kesehatan 

keluarga tersebut meningkat sehingga meningkat pula kwalitas sumber 

daya manusia dan pada akhirnya akan memutus mata rantai kemiskinan 

yang selama ini mereka alami. Namun demikian ternyata setelah tiga tahun 

dilaksanakan PKH tingkat kunjungan ibu hamil dan balita ke fasilitas 

kesehatan kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang tetap tidak ada 

peningkatan Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih jauh Implementasi 

Program Keluarga Harapan di Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang 

dan mengidentifikasi factor –faktor yang menyebabkan gagalnya. Program 

Keluarga Harapan meningkatkan tingkat cakupan Program Kesehatan Ibu 

dan Anak di Puskesmas Megaluh Kabupaten Jombang. 

Sebagai landasan teori dari peneletian ini penulis menggunakan teori 

kebijakan publik, implementasi, dan penjelasan pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan di Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, Program 

dan hubungan antara kemiskinan dengan kesehatan sebagai kebutuhan 

dasar. Dari teori peneliti menggunakannya sebagai acuan untuk melihat 

implementasi yang sebenarnya dari pelaksanaan Program Keluarga 

Harapan tersebut  

Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kwalitatif 

eksplanasi yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau 

fenomena dan mencari faktor-faktor apa yang menyebabkan fenomena 

tersebut terjadi. Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah Kecamatan 

Megaluh Kabupaten Jombang. Pemilihan kecamatan Megaluh karena 

Megaluh adalah wilayah yang pelaksanaan PKH nya sudah berjalan tiga 

tahun dan merupakan kecamatan yang cakupan program Kesehatan Ibu 

dan Anaknya masih jauh di bawah target. Pengambilan sample dengan 

menggunakan teknik Purposive snow ball sampling dengan populasi dan 



sample penelitiannya adalah implementor PKH yaitu pendamping PKH 

sebagai informan kunci, Bidan desa sewilayah kecamatan Megaluh dan 

kelompok sasaran PKH yang diwakili oleh ketua kelompok. 

Dalam melakukan penelitian pengamatan dilakukan secara 

langsung pada sasaran dan prasarana Posyandu dengan bidan desa 

sebagai penanggung jawab serta pasien PKH yang berkunjung ke Posyandu 

dan yang berkunjung ke Puskesmas juga Kegiatan Pendamping PKH. 

Dilakukan wawancara yang berkaitan dengan implementasi kebijakan 

model George Edward III dengan jenis pertanyaan terbuka . 

Dari wawancara mendalam dengan responden didapatkan hasil 

bahwa untuk mengakses layanan kesehatan di wilayah Kecamatan 

Megaluh peserta tidak mengalami kesulitan. Kebiasaan ke Posyandu sudah 

tertanam dari sebelum adanya Program Keluarga Harapan. Sedangkan 

untuk periksa ke fasilitas kesehatan peserta lebih senang pakai kartu 

Jamkesmas bukan kartu PKH bahkan ada sebagian peserta yang tidak tahu 

kalau kartunya bisa digunakan untuk periksa kesehatan. Adanya Program 

Keluarga Harapan dalam implementasinya memang masuk kategori cukup 

baik akan tetapi peningkatan cakupan program Kesehatan Ibu dan Anak 

masih belum tampak. Untuk mengetahui kenapa tidak ada peningkatan 

cakupan Program KIA diperlukan penelitian lebih jauh. Peneliti menduga 

mungkin ini disebabkan oleh adanya ketidakcocokan antara target dan 

data riel. 

Program Keluarga Harapan memang merupakan program yang 

memaksa seseorang peserta untuk datang ke fasilitas kesehatan, akan 

tetapi kebiasaan untuk imunisasi ke Posyandu dari peserta sudah 

merupakan kebutuhan sehingga ada dan tidak ada dana PKH mereka 

sudah aktif ke Posyandu. Bila kita menilai keberhasilan PKH hanya dengan 

melihat dari sisi cakupan program KIA tampaknya memang kurang efektif 

akan tetapi mungkin sangat bermanfaat di bidang pendidikan. 

 

 

 



ABSTRACT 

      This research is motivated by the existence of a problem about 

unsuccessful coverage of Maternal and Child Health Program that was 

targeted. While the purpose of  Program Keluarga Harapan (PKH) was to 

increase the scope of activities of the Maternal and Children Health 

Program. In this thing both of the programs are having relation because to 

be the participant of PKH in the health sector must having certain 

requirements that having related with the Maternal and Child Health 

Program (KIA).      The purpose of this study was to find out deeper 

implementation of PKH and its relationship with coverage level of KIA 

programs in Puskesmas. By Using a theoretical approach of  George Edwards 

III and qualitative explanation research methods the author wants to know 

the implementation of that PKH. From the results of the research we can 

conclude that the implementation of PKH has done quite well and in 

accordance with the theory of George Edwards III, but has still not successed 

to increase coverage of maternal child health programs that it should be its 

primary purpose. In this case the author still could not conclude whether the 

low coverage of KIA programs are associated with PKH program, because 

there are many more variables that should be investigated so that can be 

taken closer truth of the successness level of PKH. 

 

      The results of temporary analysis of the implementation of PKH in this study 

PKH should become implementation example of the others poverty 

alleviation programs. There's an interesting opinion from this research trip that 

almost most of the respondents stated that if they got PKH program so other 

poverty alleviation programs should be revoked. According to researchers 

opinion that should not be done, because if it carried out, it would lead to 

effect in the use of PKH funds, PKH funds should only be used for fulfillment of 

basic needs in health and education, while other fields such as food should 

be subsidized with other poverty alleviation programs, do not let to use PKH 

money to buy for food. Thus the main goal of rapid poverty reduction will be 

achieved. Very poor family can increase their economic status quickly 



became a nearly poor family or even not poor anymore  
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