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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

  Penelitian terdahulu menjelaskan beberapa hasil penelitian yang sudah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, tetapi masih dalam tema yang  sama 

dengan peneliti. 

  Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurfahira Syamsir (2014) dengan 

judul Implementasi Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

implementasi PKH bidang pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makasar. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Subjek dalam penelitian ini yaitu pihak pemerintah 

Kecamatan Tamalate, parah Lurah di Kecamatan Tamalate, pendamping PKH 

Kecamatan Tamalate, pemberi layanan pendidikan yaitu kepala sekolah, 

Masyarakat yang menjadi sasaran PKH. Teknik analisis data dalam penelitian 

ini meliputi pengumpulan data, pengumpulan informasi melalui wawancara, 

reduksi Data, uji confirmability, penarik kesimpulan. Adapun hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa dengan digulirkannya Program Keluarga Harapan ini 

telah membuka kesadaran RTSM di kecamatan Tamalate bahwa miskin itu 

tidak baik. Kesadaran para RTSM terbukti dengan selalu memberikan 

motivasi kepada anak-anaknya agar rajin ke sekolah. PKH pendidkan 

memebrikan dampak besar terhadap akses dan tingkat kehadiran anak-anak 

dari RTSM di layanan pendidikan. Karena pendamping selalu mengontrol 
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tingkat kehadiran anak-anak di sekolah melalui verifikasi absen yang telah 

dilakukan oleh guru masing-masing sekolah. 

 Kedua, penelitian oleh, Depi putri (2014) dalam penelitiannya yang 

berjudul Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam peningkatan 

kesehatan dan pendidikan Rumah Tangga Sangat Miskin di Umbul Harjo 

Kota Yogyakarta. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas PKH 

dalam meningkatkan kesehatan ibu hamil dan pendidikan anak. Tipe 

penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat 

kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu pendamping  PKH di Kecamatan 

Umbul Harjo dan peserta RTSM di Kecamatan Umbul Harjo. Teknik analisis 

dalam penelitian ini meliputi, reduksi data, penyajian data, penyimpulan 

data. Ada pun hasil penelitian ini menunjukan Program Keluarga Harapan 

(PKH) merupakan salah satu program yang efektif dalam meningkatkan 

kesehatan ibu hamil, kesehatan keluarga rumah tangga sangat miskin 

(RTSM), mengurangi beban hidup, dan meningkatkan pendidikan anak. Hal 

ini terbukti bahwa PKH, baik aspek kesehatan maupun aspek pendidikan, 

sudah berjalan dengan baik, dapat di lihat dari proses pelaksanaanya sudah 

berjalan sesuai harapan pemerintah, meskipun di awal program terjadi 

beberapa masalah sektor kesehatan. Namun, sampai saat ini, program 

tersebut sudah semakin baik dan mengalami perkembangan yang signifikan. 

 Ketiga, penelitian oleh, Ganang Dibya Angkasa (2018) dalam 

penelitiannya yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan 

Bidang Pendidikan di Desa Kedungrojo Kecamatan Pelumpang Kabupaten 

Tuban. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi 
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program keluarga harapan bidang pendidikan. Tipe penelitian yang di 

gunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. 

Subjek dalam penelitian ini yaitu pendamping PKH Desa Kedungrojo, guru, 

masyarakat penerima PKH di Desa Kedungrojo. Teknik analisis dalam 

penelitian ini meliputi, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Ada pun penelitian ini menunjukan Dalam pelaksanaanya masih 

belum sesuai dengan standard dan tujuan yang sudah ditetapkan, yaitu masih 

ditemukannya permasalahan masyarakat yang belum menunjukan adanya 

peningkatan ekonomi. Sasaran dari kebijakan masih belum tepat karena 

masih ditemui ada masyarakat yang tidak masuk kriteria dan juga ada 

masyarakat yang masuk kriteria tapi tidak terdaftar dalam Program Keluarga 

Harapan.Sumber daya manusia, finansial dan waktu. Sumber daya manusia 

dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan bidang pendidikan di Desa 

Kedungrojo sudah didukung dengan pelaksana yang kompeten.Terutama 

bagi Pendamping yang berpendidikan S1 dan juga Guru yang berpendidikan 

S1. 

 Keempat, Deylia Carolina Bangun (2016) dalam penelitianya yang 

berjudul Peran Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Partisipasi 

Wajib Belajar 9 tahun Bagi Anak Rumah Tangga Sangat Miskin di Desa 

Sooko Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini bertujuan bagaimana peran 

Program Keluarga Harapan yang di canangkan oleh Kemensos dapat 

meningkatkan partisipasi wajib belajar 9 tahun khususnya bagi anak RTSM 

di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Tipe penelitian yang di gunakan 

adalah penelitian Kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Adapun hasil 
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penelitian ini menunjukan dalam pelaksanannya Peran Program Keluarga 

Harapan (PKH) dalam meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 

dasar 9 tahun bagi anak rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Kecamatan 

Sooko Kabupaten Mojokerto, sejauh ini masih belum berjalan secara efektif 

terutama dalam meningkatkan partisipasi wajib belajar 9 tahun di Kecamatan 

Sooko. Kinerja dari para pendamping pun dinilai masih sangat kurang dalam 

menangani beberapa persoalan yang ada di lingkunga anggota RTSM. Jika 

saja Program ini dapat dijalankan dengan baik tentunya akan sangat 

menguntungkan bagi anak RTSM dan juga bagi masyarakat Indonesia yang 

membutuhkan terutama dalam dunia pendidikan. 

 Kelima, Enza Resdiana (2015) dalam penelitianya yang berjudul 

Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas 

pendidikan Keluarga Sangat Miskin di Kecamatan Kota Sumenep. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kualitas pendidikan keluarga 

sangat miskin di Kecamatan Kota Sumenep. Tipe penelitian ini mengunakan 

penelitian Kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini 

yaitu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, pendamping Program 

Keluarga Harapan Kecamatan Kota Sumenep, masyarakat penerima bantuan 

tunai pendidikan dari Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kota 

Sumenep. Adapun hasil dari penelitian menunjukan bahwa dalam 

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan tujuan 

program meskipun dalam penerapanya masih harus ada yang di sempurnakan 

agar implementasi kebijakan ini lebih menyeluruh dan menyentuh kepada 

semua masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menjadi peserta dan 
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peneliti berharap pemerintah menambah kuota pene-rima bantuan pada tahun 

tahun mendatang. 

 Hasil dari penelitian di atas, memeiliki persamaan dan perbedaan 

penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Persamaan dua peneliti ini yaitu 

sama-sama melakukan penelitian tentang program keluarga harapan di 

bidang pendikan, sedangkan perbedaanya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfahira Syamsir terfokus pada 

 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 

 PKH  bidang pendidikan. 

2. Penelitian yang di lakukan oleh Depi Putri terfokus pada 

efektivitas PKH dalam meningkatkan kesehatan ibu hamil dan  

 pendidikan anak. 

 Berdasarkan kelima penelitian di atas, menjelaskan bahwa Program 

Keluarga Harapan harus diwujudkan sehingga program-program yang telah 

ada bisa terlihat tingkat keberhasilanya. Tetapi di sini peneliti bukan hanya 

terfokus pada programnya saja melainkan fokus implementasi program 

keluarga harapan bidang pendidikan. 

2.2 Konsep Implementasi Kebijakan 

 2.2.1. Pengertian Kebijakan 

  SebelumKmenguraikanKtentang implementasiGkebijakan publik, terlebih 

dahuluSakan diuraikanZsecara singkat apaMyang dimaksudQdengan 

kebijakanWpublik. Winarmo, (1991:13) mengartikan kebijakan adalah suatu 

arah tindakan yang diususlkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah 

dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan 
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kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk 

menggunakanRdan mengatasiKdalam rangkaLmencapai suatuMtujuan atau 

merealisasikanDsuatu sasaranDatau suatuVmaksud tertentu.KK 

  Sementara Islamy, (2004:17) pengertian kebijakan adalah (“ a proposedK 

courseKof actionDof a person,Zgroup, orXgovernmentVwithinMaZgiven 

environmentVprovidingBobstaclesBandZopportunitesCwhich theApolicy was 

proposedNto utilizesMand evercomeBin an effort toYreach aRgoal 

orUrealize anPobjective orMaBpurpose”). 

  (“tserangkaian tindakan3yang diusulkan6 seseorang,1kelompok,3atau 

pemerintahadalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukan hambatan-

hambatanfdangkesempatan-kesempatan4terhadap8pelaksanaantusulan usulan 

kebijaksanaan tersebut dalam rangkai mencapai tujuan tertentu”).  

 Konseppinipmenunjukanmbahwa9perhatiankkita8dalammmempelajari0ke

bijakan publik seharusnya6 ditunjukan pada apa yang senyatanya dilakukan 

oleh pemerintah7bukan0sekedar apa yang ingin7dilakukan. 

  Lebih lanjut Indihiano, (2009:18) menyatakan bahwa“ kebijakan publik 

dalam kerangka substansif adalah segalah aktifitas yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi”. 

  Menurut Winarmo, (2002:18) kebijakan publik mempunyai beberapa 

implikasi, yakni: 

1) Kebijakan publik senantiasa berorientasi pada maksud atau tujuan 

tertentu dan direncanakan oleh faktor-faktor yang terlibat dalam sistem 

politik. 
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2) Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh 

pejabat-pejabat pemerintah. 

3) Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bukan yang 

diiginkan pemerintah. 

4) Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau 

negatif. 

Dalam perspektif manajemen, Dunn, (1999:55) menyebutkan adanya tiga 

tahap kebijakan yaitu perumusan kebijakan dan evaluasi kebijaka. 

Perumusan kebijakan berusaha menjawab pertanyaan bagaimana kebijakan 

dibuat, siapa yang paling berpengaruh dalam perumusan kebijakan dan apa 

dampak dikeluarkannya kebijakan tersebut. 

 Dalam beberapa pendapat mengenai rumusan arti kebijakan, pada intinya 

setipa rumusan mengandung beberpa unsur, yaitu: 

1) Adanya rangkaian tindakan; 

2) Dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang; 

3) Adanya pemecahan masalah; dan 

4) Adanya tujuan tertentu. 

 Dari pengertian diatas dapat dikatakn bahwa kebijakan publik adalah 

kebijakan yang mengatur kehidupan bersama-sama atau kehidupan publik, 

bukan kehidupan private yang dibuat oleh administrator negara dalam 

kerangka memecahkan masalah publik dan untuk mencapai tujuan dan 

sasaran yang diinginkan. Kebijakan publik selalu berkaitan dengan apa yang 

senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang 

diinginkan (wahab, 1991:13). 
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2.2.2. Pengertian Implementasi Kebijakan  

 Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berarti 

to provide the means for carrying out (meneyediakan8sarana9untuk 

melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to ( untuk menimbulkan 

dampak/akibat terhadap sesuatu)” (Webster dalam Wahab, 2005:64). 

 Pengertian implementasi selain menurut Webster, (2005:64) diatas 

dijelakskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi 

adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau 

pejabat-pejabat atau kelompok kelompok pemerintah7atau swasta9yang 

diarahkan7pada0tercapainya9tujuan-tujuan6yang9telahfdigariskan9dalam 

keputusan kebijakan”. 

  Agustino, (2008:139) pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa 

implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok, badan 

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang 

telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut 

melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada 

warganya. Namun dalam praktikya badan-badan pemerintah sering 

menghadapi pekerjaan-pekerjaan dibawah amanat dari undang-undang, 

sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memeutuskan apa yang 

seharusnya dilakukan dan apa yang seharunya tidak dilakukan. 

 Sementara Jones, (1984:13) merumuskan batasan implementasi sebagai  

“ a process ofgetting additional resource so as to figure out what is tobe 

done” dalam perumusan ini implemententasi merupakan proses untuk 
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mendapatkan sumberdaya tambahan, sehingga dapat memperkirakan apa 

yang harus dikerjakan. 

 Dari rumusan tersebut maka dalam implementasi memerlukan dua macam 

tindakan yang berurutan yaitu pertama, merumuskan tindakan yang 

dilakukan; kedua melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan.  

 Sabaiter, (1983:20) memberikan rumusan tentang proses implementasi 

sebagai berikut: 

  “implementation is the carrying out of basic policy decision 

 usually incorporated in a statute but wich can also take the form of 

 important executives orders or court decision. Ideally, that decision 

 indentifies the problems to be addressed stipulates the obyectives to be, 

 and in a vaiety of ways” structure” the implementation process”.  

 “Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan 

salah satu tahapan yang amat penting dari keseluruhan proses kebijakan 

publik. Bahkan lebih penting dari proses perumusan kebijakan (Wahab, 

2002:66). 

  Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak 

variabel atau faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Beberapa ahli 

mengemukakan beberapa model implementasi yang mempunyai sudut 

pandang yang berbeda-beda dalam menentukan variabel-variabel yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk itu maka dalam 

bagian berikut ini akan dikemukakan berbagai model dalam implementasi 

kebijakan. 
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  Selanjutnya, (Winarmo, 2007:146) membatasi implementasi kebijakan 

sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau 

kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan 

sebelumnya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarmo, menjelaskan 

bahwa implementasi kebijakan adalah: “implementasi kebijakan dipandang 

dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai 

faktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk 

mejelaskan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. 

  Definisi diatas menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan 

suatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat berupa undang-

undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, dan kebijakan yang 

dibuat lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.  

  Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk 

menginplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam 

bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau 

turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). OlehLkarena itu, 

implementasiGkebijakan yangDtelah dijelaskanXoleh NugrohoSmerupakan 

duaHpilihan, dimanaOyang pertamaQlangsungBmenginplemetasikanQdalam 

bentukBprogramFdan pilihan keduaLmelaluiQformulasiLkebijakan. 

 

 



 

19 
 

2.2.3. Model-Model Implementasi  

 Model implementasi kebijakan yang dikembangkan bersifat abstrak, dan 

ada juga yang relative oprasional tergantung pada tujuan penggunaan model 

yang kemudian akan banyak dipengaruhi oleh kompleksitas permasalahan 

kebijakan serta tujuan dan analisis itu sendiri (Wahab:2005) 

1) Implementasi kebijakan model Donald Van Metter dan carl Van Horn. 

Donald Van Metter dan Carl Van HornRmengembangkanLmodel 

implementasiBkebijakanZklasik.NModel ini mengansumsikan bahwa 

implementasi kebijakan sejalan dengan proses kebijakan (Nugroho, 

2003:219). Model9pendekatan9top-down yang dirumuskan oleh Donald 

Van Metter dan carl van Horn disebut dengan8A model of policy 

implementation. Proses implementasi ini merupakan abstraksi atau 

performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara 

sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik 

yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. 

 Ada enam variabel yang menurut Van metter dan Van Horn, yang 

mempengaruhi implementasi adalah: 

a. Ukuran dan tujuan kebijakan. 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat 

keberhasilanya  jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang 

realistis dengan sosio cultur yang mengada dilevel pelaksana 

kebijakan. Ketika ukurani kebijakan9 atau 9tujuankkebijakan 

terlalu7idealtuntuk3dilaksanakan5dileveluwarga,ymaka8agak99 
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sulit memang merealisasikan8kebijakan publik hingga titik yang 

dapat9 dikatakan berhasil. 

b. Sumberdaya 

 Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat 

tergantung dari kemampuan memanfaatkan dari sumberdaya 

yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting 

dalam menentukan suatu keberhasilan implementasi. Tahap-

tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut 

adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan 

pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah 

ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan 

kapabilitas dari sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan 

publik sangat sulit untuk diharapkan. 

c. Karakteristik agen pelaksana 

 Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi 

formal dan organisasi informal yang akan terlibat 

pengimplementasian kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi 

oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen 

pelaksanaanya. 

d. Sikap/ kecendrungan para pelaksana  

 Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan 

sangat banyak mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. 

Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang 

dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang 
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mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka 

rasakan. Tetapi kebiajakan yang akan implementasikan adalah 

kebijakan “dari atas” ( top-down) yang sangat mungkin para 

pengambil keputusan tidak pernah mengetahui (bahkan tidak 

mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan 

yang warga ingin selesaikan. 

e. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana. 

 Koordinasi merupakan nmekanisme9 yang9 ampuh dalam 

melaksanakanuimplementasiukebijakanipublik.hSemakinubaiki 

koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam 

suatuyprosesiimplementasi, imaka asumsii kesalahan-kesalahan 

akan sangat kecil untuk6terjadi6dan8begitu4pula sebaliknya.7  

f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. 

 Lingkunganu ekonomi, dan politik yang tidak kondusif 

dapatumenjadi8biang9keladai8dari8kegagalan8qkinerja-kinerja 

implementasi kebijakan. Karena itu upaya menginplementasika 

Kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan.98 

2.3 Defenisi Rumah Tangga Miskin 

  Menurut (BPS, 2010), rumah tangga biasa adalah sesorang atas 

sekelompok orang yang mendiami sebagaian atau seluruh bangunan 

fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. YangKdimaksud 

denganCmakan dariYsatu dapurXadalah mengurusCkebutuhanMsehari-hari 

bersamaXmenjadiTsatu. AdaHbermacam-macamJbentukJrumah tanggajbiasa 

diantaranya:vv 
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1. Orangutinggal8bersama9istri6dan0anakanya. 

2. Orang menyewa kamar atau sebagaian bangunan sensus dan mengurus 

makanannya sendiri. 

3. Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus, tetapi 

makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih 

dalam satu blok sensus. 

4. Rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang 

pemondokanya kurang dari 10 orang. 

5. Pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, dan 

sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama istri, anak, serat 

anggota rumah tangga lainya, makan dari satu dapur yang terpisah dari 

lembaga yang diurusnya. 

6. BeberapaKorang yangZbersama-samaHmendiamiOsatusTkamarLdalam 

satuBbangunanJsensus walaupunOmengurus makannya sendiri-sendiri. 

 Dalam menentukan miskin atau tidaknya suatu rumah tangga dapat 

digunakan 14 kriteria yang ditentukan BPS sebagai berikut:    

1. Luas8lantai7bangunan8tempat4tinggal6kurang dari 8m2 per orang. 

2. Jenisylantai8tempat8tinggalyterbuat6dari tanah/ bambu/ kayu murahan. 

3. Jenis4dinding9tempat6tinggal9dari6bambu/8rumbia/7kayu8berkualitas 

rendah/ tembok tanpa diplester.ooo 

4. TidakRmemilikiKfasilitasObuangYairDbesar/Ubersama-samaOdengan 

rumah tangga lain.YY 

5. SumberLpenerangan9rumah9tangga tidak7menggunakan listrik.99 
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6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ 

sungai/ air hujan. 

7. BahanJbakar untukLmemasakHsehari-hariXadalah kayuTbakar/ arang/ 

minyakHtanah.HH 

8. Hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu. 

9. HanyaKmembeliOsatu stel pakaianLbaru dalamMsetahun. 

10. HanyaDsanggup makanLsebanyakLsatu/ dua kaliJdalamQsehari. 

11. TidakYsanggupEmembayarUbiaya berobat di puskesmas/ poliklinik 

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas 

lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, 

dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- 

per bulan. 

13. Pendidikanotertinggipkepala rumahptangga: tidaklsekolah/ tidak tamat 

SD/ltamatoSD. 

14. Tidakjmemilikiltabungan/ barang yangpmudah dijualodenganlminimal 

Rp. 500,000.- sepertilsepeda motormkredit/ nonmkredit, emas,ternak, 

kapalkmotor, taumbarangbmodalylainnya.  

2.4 Pengertian Program Keluarga Harapan  

 Menurut (Pedum PKH, 2019) ProgramjKeluargakHarapan (PKH) adalah 

programfpemberiankbantuanlsosial bersyaratHkepada KeluargaTPenerima 

Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. 

Sebagaiiupaya9percepatan penanggulangan9kemiskinan,9sejak tahun 2007 

PemerintahyIndonesia9telah melaksanakan9PKH. ProgramLPerlindungan 

SosialKyang jugaLdikenal diMdunia internasional dengan istilah Conditional 



 

24 
 

CashKTransfersO(CCT) terbuktiKcukup berhasil dalam menanggulangi 

masalah  kemiskinanKyang dihadapiLnegara-negaraMtersebut. 

 Sebagai7sebuah program8bantuan sosial6bersyarat, PKH membuka9akses 

keluarga miskin9terutama ibu hamil dan anak untuk0memanfaatkan berbagai 

fasilitas6layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan6pendidikan (fasdik) 

yang tersedia8di sekitar mereka. Manfaat4PKH juga mulai didorong0untuk 

mencakup4penyandang disabilitas dan lanjut5usia dengan mempertahankan 

taraf8kesejahteraan sosialnyafsesuai denganGamanat konstitusi dan Nawacita 

Presiden RI.YYY 

 Melalui PKH, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 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. PKHYdiarahkan untuk menjadi 

tulang9punggung penanggulangan5kemiskinan yang mensinergikan berbagai 

program8perlindungan dan pemberdayaanFsosial nasional.OO 

 Program prioritasYnasional ini oleh BankHDunia dinilai sebagai program 

denganHbiaya paling efektifKuntuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan 

kesenjanganTantarYkelompok miskin, juga8merupakan program yang 

memilikiGtingkat efektivitas paling tinggiUterhadap penurunanIkoefisien 

dini. Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa PKHI mampu mengangkat 

penerimaUmanfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, 

bahkanUpada skala yangYlebih luas mampuRmendorong paraIpemangku 

kepentinganTdi Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur 
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kesehatan dan pendidikan.UPenguatan PKH dilakukanGdengan melakukan 

penyempurnaanVproses bisnis, perluasan target, danDpenguatan program 

komplementer.GHarus dipastikanCbahwa keluarga penerima manfaat (KPM) 

PKH mendapatkan subsidi BPNT,Ujaminan sosial KIS, KIP, bantuan 

Rutilahu,XpemberdayaanYmelalui KUBE termasuk berbagai program 

perlindunganQdan pemberdayaan sosialMlainnya, agar keluarga miskin 

segera keluar dariJkungkungan kemiskinanFdan lebih sejahtera.OOO  

2.4.1 Tujuan Program Keluarga Harapan  

  TujuanKutama dariLPKH adalahLuntuk mengurangiJkemiskinanPdan 

meningkatkanOkualitasJsumber dayaLmanusia terutamaLpadaOkelompok 

masyarakatMmiskin. TujuanLtersebut sekaligusIsebagaiPupaya mempercepat 

pencapaianJtargetHMDGS. DalamMpelaksanaannyaMPKH memilikiLtujuan 

umumMdan tujuanBkhusus. Adapun tujuan umum adalah untuk mengurangi 

angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, serta merubah prilaku RTSM yang relative kurang peningkatan 

kesejahteraan. Adapun secara khusus, tujuan dari PKH (Pedum PKH 2019) 

terdiri atas: 

 1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM;  

 2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM;  

3. MeningkatkanHstatus kesehatan dan giziYibu hamil, ibu nifas, dan       

anak di bawah 6 tahun dari RTSM;77 

4. MeningkatkanYakses dan kualitas pelayanan pendidikan dan        

kesehatan,Fkhususnya bagi RTSM.YY 
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2.4.2. Komponen Keluarga Harapan 

DalamGpengertian PKH jelas disebutkanSbahwa komponen yang menjadi 

fokus utama adalah bidang kesehatan dan pendidikan. TujuanFutama pkh 

Kesehatan adalahMmeningkatkan statusBkesehatan ibu dan anak di 

Indonesia, khususnyaHbagi kelompok masyarakatHsangat miskin,Hmelalui 

pemberianZinsentif untuk melakukan kunjunganKkesehatan yangBbersifat 

preventifY(pencegahan, dan bukan pengobatan). SeluruhXpesertaWPKH 

merupakanLpenerimaMjasaMkesehatanBgratis yang disediakan oleh program 

askeskin danLprogram lainLyangJdiperuntukkan bagiLorangLtidakBmampu. 

  Karenanya,Ukartu PKH bisaBdigunakanMsebagai alatLidentitasMuntuk 

memperolehCpelayananKtersebut.KKomponen pendidikan dalam PKH 

dikembangkan8untuk meningkatkan6angka partisipasiKpendidikanVdasar 

wajib 99tahun serta upaya mengurangi angkaPpekerja anak padaBkeluarga 

yang sangat miskin.MAnak penerima PKHKpendidikanKyang berusia 7-18 

tahunMdan belumBmenyelesaikan programLpendidikanVdasar 9 tahun harus 

mendaftarkanKdiri diVsekolah formalBatau non formal sertaVhadir 

sekurang-kurangnya 85% waktuPtatap muka. SetiapLanak peserta PKH 

berhakMmenerima bantuanGselain PKH,Bbaik itu programKnasional 

maupunLlokal. BantuanHPKH bukanlah pengganti program-program lainnya 

karenanya tidak cukup membantu pengeluaranHlainnya seperti seragam, 

buku dan sebagainya. PKHJmerupakan bantuan agar orangKtua dapat 

mengirim anak-anak ke sekolah. 
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2.4.3 Sasaran Penerima Bantuan PKH 

  PenerimaHbantuan ProgramJKeluarga HarapanMadalah RumahMTangga 

SangatBMiskin sesuaiVdenganCkriteriaCdan memenuhiCsatu atau beberapa 

kriteriaNprogram yaituMmemiliki IbuBhamil/nifas, anakBbalita atauLanak 

usia 5-7 tahunKyang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD atau SLTP 

dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Sebagai 

buktiKkepesertaanKProgramMKeluargaNHarapanPdiberikanMkartuKpeserta 

ProgramVKeluargaBHarapan atasCnama ibuXatau perempuanIdewasa.  

KartuJtersebutKdigunakan untukLmenerima bantuanBProgramCKeluarga 

Harapan.HSelanjutnya kartu Program Keluarga Harapan dapat berfungsi 

sebagai kartu jamkesmas untuk seluruh keluarga penerima Program Keluarga 

Harapan tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam buku pedoman 

pelaksanaan jamkesmas 2009. Penggunaan bantuan Program Keluarga 

Harapan ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, 

karenanya bantuan akan lebih efektif dan terarah, jika penerima bantuannya 

adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang 

bersangkutan. Dalam kartu peserta Program Keluarga Harapan yang 

tercantum adalah nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala 

keluarga. Hal ini dikarenakan apabila dana bantuan Program Keluarga 

Harapan ini diterima oleh kepala keluarga, maka bantuan tersebut 

dikhawatirkan tidak akan digunakan untuk kebutuhan anak akan tetapi 

bantuan tersebut disalah gunakanMuntuk keperluanMyang lainOseperti 

contohLdibelikanKrokokLdll. PengecualianLdari ketentuanMdi atasMdapat 
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dilakukanBpadaOkondisiBtertentu,KmisalnyaVbilaBtidakOadaOperempuan 

dewasaKdalam keluargaMmaka dapatVdigantikan olehCkepalaFkeluarga. 

2.4.4  Hak Dan Kewajiban Peserta PKH 

 Peserta1PKHUdiwajibkan0memenuhiupersyaratan yang berkaitan dengan  

pendidikanKjikaOmemilikiIanakJberusiaL7-15Ltahun.DanakKpesertaOPKH 

tersebutLharusMdidaftarkan/KterdaftarKpadaFsatuanBpendidikan (SD/ MI/ 

SederajatKPaket AZatau SMP/ MTs/ Sederajat Paket B)LdanMmengikuti 

kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama 

tahun ajaran berlangsung. ApabilaPada anak yangKberusia 5-6 tahunLyang 

sudahNmasuk sekolahKdasar danMsejenisnya, makaVyang bersangkutan 

dikenakanLpersyaratanLpendidikan sepertiLanak peserta PKH lainnya.KK 

JikaHpeserta PKH memiliki8anak usia 7-18 tahun yangbelum menyelesaikan 

pendidikanXdasar, maka pesertaJdiwajibkan mendaftarkanKanak tersebut 

kesatuanDpendidikan yangKmenyelenggarakanSprogram WajibABelajar 9 

tahun/pendidikanKkesetaraan. Apabila anak yang bersangkutan bekerja atau 

telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak 

tersebut harus mengikuti program remedial untuk mempersiapkannya kembali 

kesatuan pendidikan. Apabila anak yangPbersangkutan dengan usiaOtersebut 

diMatasHmasihKbutaLaksara, makaLdiwajibkan untuk mengikuti pendidikan 

keaksaraanMfungsionalBdi PusatMKegiatanVBelajarCMasyarakatO(PKBM) 

terdekat.JJ 

2.4.5 Besar Bantuan Program Keluarga Harapan 

  Pada tahun 2019 besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi 

tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan 
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bantuan, baik komponen kesehatan,pendidikan dan kesejahteraan sosial. 

BesaranKbantuan iniMdi kemudianBhari bisaBberubahVsesuaiVdengan 

kondisiGkeluargaMsaat itu atau bilaBpeserta tidakFdapat memenuhiUsyarat 

yangLditentukan.OSekenario bantuanKper KSMKper tahunLbantuanLtetap: 

Rp. 550.000,- / keluarga. 

Tabel 2.1 Kategori Bantuan Program Keluarga Harapan 

Kategori Bantuan  Rupiah  

Balita , ibu hamil/menyususi Rp. 2.400.000 

SD/MI Rp. 900.000 

SMP/MTS Rp. 1.500.000 

SMA/MA Rp. 2.000.000 

Disabilitas berat  Rp. 2.400.000 

Lanjut usia Rp. 2.400.000 
Sumber: PKH.kemensos.go.id 

2.4.6 Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan 

Untuk bisa menerima hak (yaitu menerima bantuan tunai seperti dijelaskan di 

atas), peserta PKH diharuskan memenuhi kewajiban atau komitmen yang 

ditetapkan yaitu :  

1. Menghadiri pertemuan awal 

2. Mendaftarkan anak ke satuan pendidikan 

3. Mematuhi komitmen 

2.4.7 Sanksi Pelanggaran Komitmen 

  Bagi anak-anak KSM yang tidak memenuhi komitmen kehadiran 85 % 

dari hari efektif belajar dikenakan sanksi melalui pengurangan bantuan, 

dengan rincian sebagai berikut: 

 ApabilaKpeserta PKHMtidak memenuhiMkomitmen dalamLsatu bulan, 

makaNbantuan akanVberkurangBsebesar 10% dariVtotal bantuan yang 

diJterima. 
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 Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, 

maka bantuan akan berkurang sebesar 20 % dari total bantuan yang di 

terima. 

 Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan, 

maka bantuan akan berkurang sebesar 30 % dari total bantuan yang di 

terima. 

 Bila pada pembayaran tahap berikutnya, peserta PKH tidak memenuhi 

komitmen dalam 3 bulan berturut-turut, maka tidak akan menerima 

bantuan dalam satu periode pembayaran. . 

 Selanjutnya bila pada periode tahapan pembayaran berikutnya KSM 

masih belum memenuhi komitmen, maka akan di keluarkan  sementara 

dari kepesertaan PKH. 

 Ketentuan diatas tidak berlaku bagi ketidakhadiran yang diakibatkan sakit, 

bencana alam, bencana sosial, tidak ada guru/pamong, dan tidak ada 

transportasi umum. 

2.5 Pengertian Pendidikan 

 Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 20038PendidikanAadalah usaha 

sadarHdan terencana8untuk mewujudkan6suasana belajar4dan7proses 

pembelajaranUagar pesertaOdidik secaraAaktif mengembangkanLpotensi 

dirinyaLuntuk memiliki kekuatan7spiritual keagamaan, pengendalianLdiri, 

kepribadian,Okecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilanKyang diperlukan 

dirinya, masyarakat,7bangsa dan negara.BB 

 Menurut Ihsan, (2005:1) menjelaskan bahwa dalam pengertian yang 

sederhana dan umum makna pendidikan sebagai “Usaha manusia untuk 
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menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik 

jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam 

masyarakat dan kebudayaan”. Usaha-usaha yang dilakukan untuk 

menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta mewariskan kepada 

generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang 

terjadi dalam suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk 

melestarikan hidupnya. Disamping itu Dewey, (2003:69) menjelaskan bahwa 

“Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental 

secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia”. 

Sedangkan menurut  Rousseau, (2003:69) menjelaskan bahawa “Pendidikan 

merupakan memberikan kita pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-

kanak, akan tetapi kita membutuhkanya pada masa dewasa”. Dilain pihak 

Hamalik, (2001:79) menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah suatu proses 

dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik 

mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian akan menimbulkan 

perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara 

kuat dalam kehidupan masyarakat”.LMenurutLFeni,(2014:13)“ Pendidikan 

merupakanKbimbinganOatau pertolonganUyangKdiberikanPoleh orang 

dewasaLkepada perkembanganNanak untukMmencapaiKkedewasaanya 

denganLtujuan agarManak cukupJcakapGmelaksanakanLtugasPhidupnya 

sendiriKtidakKdengan bantuanMorang lain”. Berdasarkan pendapat diatas 

dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi 

jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada anakLuntuk 
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mencapaiLkedewasaanyaKserta mencapaiRtujuan agar anak mampu 

melaksanakanBtugas hidupnyaVsecaraXmandiri. 

2.5.1 Pendidikan Untuk Masyarakat Kurang Mampu 

2.5.1.1 Pendidikan Gratis  

    Dasar diberlakukannya pendidikan gratis adalah Undang-Undang    

Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 berbunyi : 1) Pemerintah dan 

pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada 

jenjang pendidikan dasar tanpaZmemungutNbiayaLdanY2) wajibKbelajar 

merupakanKtanggungAjawabMTARBIYATUNA,LVol.B7 No. 1 Juni, 2016 

45 negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan masyarakat. Juga Undang-undang No. 11Ltahun 

2009, hakekatLkesejahteraanKsosial adalahKmenjaminFsetiap warga negara 

untukKmemenuhiGkebutuhanKdasarnya. PendidikanJyangKlayak adalah 

salahFsatu kebutuhanSdasarNbagiMwargaMnegara. Namun kebijakan-

kebijakanLpemerintah iniHmasih menjumpaiGkendala. PendidikanNgratis 

yangMterjadi di IndonesiaKtentu tidakVterlepas dariJpersoalanLmenyangkut 

harkatFdan martabatYbangsa di mataLdunia yangMberkaitanSdengan hak 

asasiMmanusia. TekadUpemerintahRdalam mencerdaskan kehidupan bangsa 

jugaJmenjadiKpendorongPdalam mewujudkanTpendidikan untukWsemua. 

NamunRTilaar, (2012:49) menyebutkan bahawa Education for All (dirilis 

pada tahun 1990 melaluli konferensi internasional di Thailand-dteruskan 

pada sidang UNESCO di Dakkar tahun 2000) masih dirasakan mengalami 

kegagalan.  
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Akan tetapi jika yang dimaksudkan gratis itu adalah tidak ada sama sekali 

beban orang tua atas biaya pendidikan anaknya untuk tingkat pendidikan 

dasar, maka hal itu bukanlah hal yang mustahil. Menurut Karsidi, (2005:137) 

pendidikan merupakan sebagai wadah pengembangan kualitas manusia dan 

segala pengetahuan tentunya menjadi agen penting yang ikut menentukan 

perubahan sosial masyarakat kedepan. Perubahan sosial mengacu pada 

kualitas masyarakat sementara kulaitas masyarakat tergantung pada kualitas 

pribadi-pribadi anggotanya maka tentunya lembaga pendidikan memainkan 

peranan yang cukup signifikan menentukan sebuah perubahan sosial yang 

mengarah kemajuan. 

Namun, sampai saat ini masih banyak orang miskin yang memiliki 

keterbatasan akses untum memperoleh pendidikan bermutu, hal ini 

disebabkan antara lain karena mahalnya biaya pendidikan dan orang miskin 

memang tidak ada biaya untuk pendidikan dikarenakan lebih mengutamakan 

biaya untuk kehidupan sehari-hari.  

2.5.1.2 Pemerataan Pendidikan 

 Isu pemerataan pendidikan menurut Nugroho, (2008:34) merupakan 

turunan dari isu “pemerataan pembangunan”. Masalah pemerataan 

pembangunan untuk pertama kalinya ditulis oleh Radius Prawiro dalam 

bukunya “Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi: Pragmatisme dalam 

Aksi” tahun 1998, yang TARBIYATUNA, Vol. 7 No. 1 Juni, 2016 43 

merupakan buku sejarah era Soeharto. MasalahLini kemudianKmelahirkan 

gagasanK(konsep) yangOterkenalMdenganM“Trilogi Pembangunan” yakni 

pertumbuhan,Opemerataan dan stabilitas.JdenganKdemikian masalah 



 

34 
 

pembangunanHbertumpu padaMpertumbuhan. SelanjutnyaUpertumbuhan itu 

kemudianMdibagi danTdiratakan. OlehLkarena itu pembangunanLpendidikan 

dihadapkanKpada isuPyang samaMdenganLpembangunanBdalamVkonteks 

ekonomi.G 

  PemerataanKpendidikanKdiMIndonesia pertamaLkali secaraMformal 

diupayakanBoleh PemerintahNsemenjakZtahun 1984 denganBprogram wajib 

belajarVsembilan tahunCmulai tahunR1994. TahapanMselanjutnyaAdengan 

pemberianBbeasiswaJdanJmelaluiNgerakanLGNOTAKyangEmelibatkan 

partispasiNmasyarakat. Sejalan dengan hal itu kini pemerintah juga telah 

menggulirkan program bantuan operasional sekolah (BOS) yang tidak lain 

ditujukan untuk membantu penyelenggaran pendidikan yang tidak saja 

berkaitan dengan fasilitas pendidikan tetapiKjugaLkeberlangsungan  

pendidikanMbagi siswaHagar tidakGterhentiMdi tengahBperjalanan.  

  Pemerataan6pendidikan mencakup3dua aspek penting1yaitu equality0dan 

equity. Equality9atau persamaan5mengandung arti4persamaan9kesempatan 

untukKmemperolehKpendidikan,Osedangkan equityLbermakna keadilan 

dalam9memperoleh kesempatanKpendidikan yangOsama diantaraLberbagai 

kelompokKdalam masyarakat. AksesOterhadapKpendidikan yangLmerata 

berartiMsemua penduduk usiaMsekolah telah0memperolehKkesempatan 

pendidikan, sementara7itu akses terhadapKpendidikan telahGadil jika antar 

kelompok6bisa menikmati6pendidikan secara4sama.NN 

  DekpdiknasMmemberikanPindikator pemerataanMpendidikanSpadaMtiga 

hal, yakniLpeningkatanGangkaBpartisipasiVkasarM(APK), angka partisipasi 

murniB(APM), danVangkaCpartisipasiZsekolahB(APS). APK didasarkan 
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pada presentase jumlah murid pada satuan pendidikan terhadap jumlah 

penduduk usia yang berkaitan, APM ditentukan dalam persentase jumlah 

murid pada usia sekolah tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada 

satuan pendidikan dan APS yakni jumlah siswa pada kelompok usia tertentu 

yang terepresentasikan pada beberapa satuan pendidikan. AdaMindikator 

utamaFyang dipahamiHdalam halYpemeratanTpendidikanWyakniKjumlah 

sekolahBper pendudukDusia sekolahKtiap kabupaten/kotaPdan jumlahTguru 

perYsekolahOper kabupaten/kota. Nugroho, (2008:37-40) juga menambahkan 

indikator sebagai perluasan indikator di atas yakni jumlah siswa per sekolah, 

jumlah putus sekolah dan jumlah buta huruf. Namun demikian pemerataan ini 

pun sangat bergantung pada penyediaan anggaran pendidikan baik dari 

sumber APBN maupun APBD. 

  Coleman dalam bukunya Equality of educational opportunity bahwa 

konsep pemerataan meliputi pemerataan pasif yakni pemerataan yang lebih 

menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di 

sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi 

kesempatan kepada murid- murid terdaptar agar memperoleh hasil belajar 

setinggi-tingginya.  

  DalamPpemahamanYseperti ini pemerataanHpendidikanUmenjadiLluas 

yaituYmencakupKhal-halOyaitu equalityKofLaccess,YequalityTof survival. 

equalityLof output, dan RqualityKofYoutcome. DenganLdemikianUsaran atas 

indikatorKpemerataanHitu makaMmenjadiBsemakinCrumit danYsulitMbagi 

suatuHdaerahTtertentuMyangFtidak didukungLoleh anggaranLpendidikan.L 
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  Menyadari bahwa anggaran pendidikan secara nasional belum optimal, 

maka langkah antisipasinya pemerintah melakukan program subsidi yang 

dimulai dari pendidikan dasar hingga ditingkatkan pada jenjang program 

pendidikan di atasnya. Langkah selanjutnya adalah pemerintah mengajak 

kemitraan masyarakat untuk serta memikirkan dan mendukung pembiayaan 

pendidikan terutama pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat 

(swasta). Namun di tengah upaya penggalangan kemitraan tersebut isu 

kebijakan pendidikan gratis meretas saat pemerataan pendidikan belum 

sepenuhnya terwujud.  

 

 

 

 


