KEBIJAKAN PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH)

A. PENGERTIAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program bantuan tunai
bersyarat kepada keluarga miskin (KM), atau dalam istilah internasional dikenal dengan
Conditional Cash Transfers (CCT).
B. TUJUAN PKH
1. Tujuan Umum: Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan,
kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas
hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran
keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam
jangka panjang.
2. Tujuan Khusus:
 Meningkatkan konsumsi keluarga Peserta PKH.
 Meningkatkan kualitas kesehatan Peserta PKH.
 Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak Peserta PKH.
 Mengarahkan perubahan perilaku positif Peserta PKH terhadap
pentingnya kesehatan, pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial.
 Memastikan terpeliharanya taraf kesejahteraan sosial.
C. KETENTUAN PESERTA PKH
Keluarga Miskin (KM) yang memenuhi minimal satu kriteria sebagai berikut:
Komponen PKH yang terdiri dari:
1. Komponen Kesehatan:
 Ibu Hamil/Nifas
 Anak usia di bawah 6 tahun
2. Komponen Pendidikan:
 SD
 SMP
 SMA
3. Komponen Kesejahteraan Sosial:
 Disabilitas Berat
 Lanjut Usia 70 tahun ke atas

D. KEWAJIBAN PESERTA
1. Ibu Hamil:
 Pemeriksaan kehamilan di faskes sebanyak 4 kali dalam 3x trimester.
 Melahirkan oleh tenaga kesehatan di faskes.
 Pemeriksaan kesehatan 2 kali sebelum bayi usia 1 bulan.
2. Lansia 70 tahun ke atas:
 Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau
mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia).
 Mengikuti kegiatan sosial (day care dan home care)
3. Disabilitas Berat:
 Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan.
 Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan
melalui kunjungan ke rumah (home care)
4. Bayi:
 Usia 0-11 bulan :
Imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan.
 Usia 6-11 bulan :
Mendapat suplemen vit A
5. Balita
 Usia 1-5 tahun :
Imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan, setiap bulan
 Usia 5-6 tahun :
Pemeriksaan berat badan setiap 1 bulan dan mendapatkan Vit A sebanyak 2
kali dalam setahun
 Usia 6 – 7 tahun :
Timbang badan di faskes
6. Anak Sekolah
Usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD, SMP,
SLTA):
 Terdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan
 Minimal 85 % kehadiran dikelas

