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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pemberantasan kemiskinan menjadi target penting bagi pertumbuhan 

ekonomi dinegara-negara berkembang mengingat tingkat kesejahteraan masyarakat 

merupakan potret keberhasilan negara mewujudkan cita-cita bersama. Tingkat 

kesejahteraan yang tidak berimbang mejadi perbedaan kesenjangan sosial antar 

masyarakat. Karena itu, keberadaan Negara merupakan integrasi dari kekuasaan 

politik yang salah satunya mengatur tentang perekonomian masyarakat.1 

Terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah 

satu cita-cita yang telah digagas oleh pendiri bangsa (founding fathers) 

sebagaimana diungkapkan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Seluruh 

rakyat Indonesia, tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan kehidupan yang 

layak. Secara tegas disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar 

dipelihara oleh negara.2 Dengan demikian pemerintah mempunyai kewajiban untuk 

menanggulangi permasalahan ekonomi yang dihadapi seluruh masyarat Indonesia, 

khususnya untuk masyarakat yang perekonomiannya kurang atau masyarakat 

miskin. Mengingat kemiskinan adalah salah satu hambatan bagi pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan hidupnya, sesuai dengan teori 

Hierarki Maslow yaitu kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia adalah 

kebutuhan fisiologis yakni makan, minum dan tempat tinggal.3 

                                                           
1 Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.2008. Hal. 

17 
2 Undang-undang dasar 1945 pasal 34 ayat (1) 
3 Alimul, Aziz. Kebutuhan Dasar Manusia 1. Jakarta: Salemba Medika. 2009. Hal. 26 
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Permasalahan kemiskinan menjadi target penting bagi pemerintah untuk 

mewujudkan pembangunan yang pada dasarnya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat manusia.4 Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis 

harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang 

bermartabat. Sekaligus sebagai pondasi bagi negara-negara berkembang agar 

pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Karena pertumbuhan ekonomi 

dipengaruhi oleh tingkat penurunan kemiskinan. 

Angka tingkat kemiskinan pun tercatat menurun pada Maret 2016 menjadi 

28,01 juta atau 10,86 persen dari keseluruhan jumlah penduduk. Angka tersebut 

mencapai penurunan sekitar 0,50 juta orang dibandingkan dengan bulan September 

tahun 2015 yang jumlahnya sebanyak 28,51 juta orang atau sekitar 11,13 persen 

dari jumlah total penduduk Indonesia.5 Didukung dalam data rencana strategi 

Nasional dalam pencapaian target pengurangan kemiskinan tahun 2019 bahwa 

tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan namun perkembangan 

mengalami perlambatan. Namun, pada tahun 1970 sampai 1993 Indonesia 

mengalami penurunan yang signifikan pada zaman pimpinan Pak Soeharto, 

Presiden Pertama Republik Indonesia.  

 

 

 

                                                           
4 Djoyohadikusumo, Sumitro. Pembangunan Perekonomian Indonesia. Jakarta: LP3ES. 1998.Hal. 12 
5 Kompas.com, 2016, Darmin: Kemiskinan menurun, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin 

berkualitas, di akses pada, 5 Maret 2016,<http://nasional.kompas.com/read/2016/11/10/144759 

126 /darmin.kemiskinan. menurun.pertumbuhan.ekonomi.indonesia.lebih.berkualitas> 
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Tabel 1.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nasional Tahun 

1970-2015 

 

(Sumber: Strategi Nasional Dalam Pencapaian Target Pengurangan Kemiskinan Tahun  

  2019, Deputi Bidang Kependudukan Dan Ketenagakerjaan)6 

Walaupun demikian perlu dilakukan evaluasi pelayanan yang optimal bagi 

masyarakat agar penurunan kemiskinan dapat diselesaikan. Pemerintah seolah 

sudah melakukan banyak program untuk mengatasi permasalahan yang ada. Namun 

dalam kenyataannya, program yang dilakukan pemerintah belum mampu 

menyentuh pokok permasalahan yang menimbulkan kemiskinan yang dihadapi 

masyarakat. Ada beberapa program pemerintah yang sudah dijalankan dan 

dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini. Seperti 

diantaranya adalah program Bantuan Langsung Tunai yang merupakan kompensasi 

yang diberikan usai penghapusan subsidi minyak tanah dan program konversi 

bahan bakar gas. Selain itu ada juga pelaksanaan bantuan dibidang kesehatan yaitu 

jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Namun, kedua program kebijakan 

                                                           
6 Rahma, Iryanti. Strategi Nasional Dalam Pencapaian Target Pengurangan Kemiskinan Tahun 

2019, Deputi Bidang  Kependudukan Dan Ketenagakerjaan. Hal.4 
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tidak memiliki dampak signifikan dalam pemberantasan kemiskinan. Bahkan 

beberapa pakar kebijakan negara menganggap, bahwa hal tersebut sudah 

seharusnya dilakukan pemerintah. Baik ada atau tidak ada permasalahan 

kemiskinan di Indonesia. Negara wajib menyediakan jaminan kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dasar 

1945.7 

Perlunya inovasi bagi pelayanan publik untuk memaksimalkan kebijakan 

terhadap masyarakat. Secara konseptual inovasi merupakan pemberian produk baru 

atau sistem yang tepat agar dampak kebijakan dapat dirasakan secara efektif dan 

efisien bagi masyarakat. Salah satu inovasi yang harus dilakukan adalah merubah 

mentalitas khususnya para birokrat yang menjadi pengerak kebijakan. Seperti yang 

kita ketahui selama ini kinerja birokrasi yang kurang sadar akan kejujuran, yang 

terbukti banyaknya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi oleh para 

Birokrat. Berdasarkan data Indonesia Corruption Word (ICW) dari 482 kasus tindak 

pidana korupsi tahun 2016, tercatat sekitar 515 orang adalah aparatur sipil negara 

(ASN) yang menjadi terdakwa.8 

Jika memang sumber daya manusia tidak dapat diandalkan maka 

pemerintah perlu trobosan baru untuk memotong rantai penerimaan kebijakan. 

Dengan kata lain perlunya alat untuk mengendalikan suatu sistem yang berjalan 

                                                           
7 Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 alinea ke-4, “Kemudian 

dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumph darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan 

Indonesia itu dalam Undang-undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan 

negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada:” 
8 Kompas, 2017, Reformasi Birokrasi belum sentuh daerah, diakses pada: 6 Maret 2017 < 

https://www.pressreader.com/reformasi-birokrasi/> 
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yakni dengan pemberdayaan teknologi yang telah berkembang di era zaman 

reformasi yang mampu menekan tingkat penyelewengan dana.  

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah saat 

ini sudah cukup mengalami peningkatan. Namun demikian, peningkatan tersebut 

belum mampu memenuhi harapan masyarakat khususnya warga miskin yang butuh 

penanganan khusus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara prima. 

Inovasi pelayanan publik diharapkan mampu memberikan perubahan lebih baik 

bagi masyarakat.9 

Persoalan kemiskinan, memang menjadi agenda Nasional. Selama ini 

jumlah keluarga miskin di kota Malang berfluktuatif, tergantung dari dampak 

kebijakan ekonomi secara nasional. Namun demikian Pemerintah Kota Malang 

terus meningkatkan program untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Dengan 

letak secara geografis pada posisi 112,06 -112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° 

Lintang Selatan mencakup luasan wilayah sebesar 11.006 ha.10 yang berada di 

tengah-tengah kabupaten Malang merupakan tempat yang sangat stategis dengan 

aksestabilitas kegiatan perekonomian masyarakat. 

Walaupun demikian sebanyak 39.313  jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 

845.973 jiwa warga kota Malang rupanya berstatus sebagai Penyandang Masalah 

Kesenjangan Sosial (PMKS) pada tahun 2014.11 Dalam rangka menangani masalah 

                                                           
9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

nomor 19 tahun 2016 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/ 

Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah 

Tahun 2017. Hal.7 
10 Pemerintahan kota Malang, diakses pada: 9 Maret 2017 <http://malangkota.go.id/sekilas-malang 

/geografis/> 
11 Wartamalang.com. 2014. mimin: warga kota Malang berstatus PMKS. diakses pada: 9 Maret 

2017. <http://wartamalang.com/2014/06/39-193-warga-kota-malang-berstatus-pmks/> 
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kemiskinan tersebut, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus 

untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan 

pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program 

Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan 

(PKH) yang dilaksanakan sejak tahun 2007. Target sasaran penerima adalah 

rumahtangga sangat miskin (RTSM/KSM). PKH sebagai upaya membangun sistem 

perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan 

meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya 

memotong rantai kemiskinan. 

Banyak evaluasi dari pemerintah yang menganggap bahwa bantuan tunai 

tersebut tidak mendidik dan kurang optimal dalam pelaksanaannya, oleh karena itu 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pemerintah memberi 

formula baru untuk menentaskan permasalahan yang ada.12 Masyarakat miskin 

yang berperan sebagai objek dari bantuan sosial berubah menjadi subjek bantuan 

sosial, hal ini menjadikan sebagai pelaku untuk berusaha mengelola secara bijak 

bantuan yang telah diberikan pemerintah dengan tepat guna serta memberikan 

peningkatan kemampuan masyarakat. Dengan memberikan peran masyarakat 

dalam proses penyaluran bantuan sosial non tunai berupa bahan kebutuhan pokok 

masyarakat yang diberikan pemerintah kepada seluruh mayarakat penerima 

bantuan. 

                                                           
12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam meningkatkan 

kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat 

miskin, perlu dilakukan pemberian bantuan sarana usaha berupa stimulan modal, peralatan 

usaha, dan tempat usaha dari Pemerintah. 
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Sehingga pada pertengangahan tahun 2016 atas mandat dari  Bapak 

Presiden Jokowi pemerintah di bawah naungan Kementerian Sosial membentuk 

program percobaan atau dikenal dengan istilah pilot project  yakni bantuan non 

tunai yang di kenal dengan istilah Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok 

Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warong Kube-PKH) dalam skala 

perintisan. Program ini merupakan program perwalihan dari bantuan tunai menjadi 

bantuan non tunai yang berbasis digital. Tujuan dari program ini merupakan usaha 

pemberdayaan masyarakat dengan sistem pengambilan bantuan yang tidak 

menerima berupa uang melainkan barang serta pengambilan yang berbasis 

teknologi dapat meningkatkan pengetahuan serta memberikan edukasi bagi seluruh 

mayarakat untuk mencairkan bantuan menggunakan teknologi serta melatih 

masyarakat khususnya penerima bantuan PKH untuk menjalankan suatu usaha yang 

bersifat gotong-royong.  

E-warong adalah sarana yang didirikan dan dikelola secara gotong royong 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. E-warong dirancang 

sebagai tempat menjual bahan pangan pokok dan barang yang telah diproduksi  

kegiatan usaha bersama (KUBE) dengan sistem transaksi nontunai dengan 

menggunakan jaringan internet. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 25 

tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui e-Warong 

sebagai (i) tempat menjual bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok 

rumah tangga; (ii) agen bank penyalur bansos; (iii) tempat pemasaran hasil produksi 

kegiatan usaha bersama; dan (iv) tempat layanan koperasi simpan pinjam.13 

                                                           
13 Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha   

Melalui E-Warong 
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Kota Malang merupakan kota pertama dalam masa program percobaan atau 

pilot project e-Warong KUBE PKH yang direncanakan dari 48 kota yang ada di 

seluruh Indonesia.14 Saat ini ada 5 e-Warong yang telah diresmikan di Kota Malang 

yang tersebar di beberapa Kecamatan. Kedepannya pemerintah akan menambah 

jumlah e-Warong di setiap kelurahan, hal tersebut karena jumlah penerima PKH 

yang cukup besar. 

Program ini merupakan mekanisme baru bagi masyarakat penerima 

bantuan, dengan perbedaan format penerimaan bantuan ini diharapkan bantuan 

yang telah diberikan oleh pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien serta 

memperluas cakupan pelayanan keuangan inklusif. Dengan mewujudkan sistem 

keuangan inklusif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan 

penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar individu dan antar 

daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.15 

E-Warong KUBE PKH sendiri sebagai wadah pembelajaran dengan 

bantuan menggunakan kartu elektrik untuk berbelanja dengan arti menukarkan 

bantuan non tunai tersebut masyarakat penerima bantuan dapat mengektimasi 

pengeluaran kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Selain itu banyak kemudahan 

yang diberikan bagi masyarakat penerima bantuan yakni di harapkan kedepannya 

mereka dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu 

permodalan usaha mereka. 

                                                           
14 Kompas.com, 2016, mimin: e-warong pertama diterapkan di malang, diakses pada tanggal: 6 April 

2017,<http://regional.kompas.com/read/2016/06/27/17052241/ewarung.pertama.diterapkan.di.m

alang> 
15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016, tentang Strategi Nasional 

Keuangan Inklusif 

http://regional.kompas.com/read/2016/06/27/17052241/ewarung.pertama.diterapkan.di
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E-Warong KUBE PKH adalah inovasi pelayanan publik berbasis digital 

yang dibutuhkan masyarakat dalam era globalisasi saat ini. Namun program e-

Warong KUBE PKH merupakan tantangan baru bagi masyarakat maupun 

pemerintah karena dalam pelaksanaanya perlu kesiapan Sumber Daya Manusia 

yang berkompeten untuk membantu mengenalkan kepada masyarakat tentang kartu 

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang merupakan suatu hal baru bagi sebagian 

masyarakat penerima bantuan yang sebagian anggotanya memiliki pengetahuan 

yang terbatas.  

Adapun keberadaan e-Warong KUBE PKH merupakan trobasan baru bagi 

pemerintah, namun program yang diharapkan mampu memperluas keuangan 

inklusif ini hanya dapat diakses oleh masyarakat penerima manfaat bantuan saja. 

Menjadi harapan yang tinggi bagi seluruh masyarakat Indonesia apabila e-Warong 

KUBE PKH yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara dapat di akses oleh seluruh 

komponen masyarakat tanpa terkecuali. 

Selain itu sinegritas para pemangku kepentingan yang terlibat sangat 

berpengaruh dalam keberhasilan program ini mengingat program ini merupakan 

fenomena baru yang diharapkan mampu menjawab permasalahan kemiskinan yang 

menyebabkan kesenjangan ekonomi yang ada di masyarakat. Dengan demikian 

program e-Warong KUBE PKH dapat berjalan maksimal sesuai dengan tujuan 

program sehingga mampu menyelesaikan atau menurunkan tingkat kemiskinan 

masyarakat penerima bantuan sosial. Dengan demikian, penelitian yang akan 

dibahas berjudul “Inovasi Pelayanan Publik Elektronik Warung Gotong Royong 

Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya 

Pemberantasan Kemiskinan” : Studi ini dilakukan pada Dinas Sosial Kota Malang. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana upaya inovasi pelayanan publik e-Warong KUBE Program 

Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya pemberantasan kemiskinan? 

2. Apa saja kendala inovasi pelayanan publik e-Warong KUBE Program 

Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya pemberantasan kemiskinan? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui inovasi pelayanan publik e-Warong KUBE Program 

Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya pemberantasan kemiskinan. 

2. Untuk mengetahui kendala inovasi pelayanan publik e-Warong KUBE 

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya pemberantasan kemiskinan. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

diuraikan diatas, tentunya peneliti mengharapkan penelitian yang telah dilakukan 

baik secara akademik maupun secara praktis, yaitu: 

1. Manfaat Akademis 

Sebagai pengembangan disiplin ilmu Pemerintahan berkaitan dengan 

pelayanan publik khususnya terkait mata kuliah manajemen pelayanan publik. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

rekomendasi bagi pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan, khususnya 

terkait inovasi pelayanan publik e-Warong KUBE dalam program keluarga 

harapan (PKH) sebagai pemberantasan kemiskinan. Bagi masyarakat, 

khususnya penerima Program Keluarga Harapan (PKH), diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai mekanisme pemberian bantuan dan kendala 

apa saja yang muncul dalam penerapan pelayanan publik tersebut. Sedangkan 

bagi penulis, kegiatan penelitian ini memberi manfaat melatih diri peneliti 

dalam menggali informasi dan wawasan secara empirik. 

 

E. DEFINISI KONSEPTUAL 

Definisi konseptual mengurai tentang beberapa istilah atau konsep yang 

terkait dengan penelitian yang akan di bahas. Adapun konsep-konsep yang dibuat 

agar tidak keluar dari konteks penelitian yaitu:  

1. Inovasi Pelayanan Publik  

Inovasi merupakan suatu obyek dimana memiliki arti sebagai suatu produk 

baru atau wujud dari gagasan baru yang lebih kreatif, melalui cara ataupun sistem 

pelaksanaan yang sudah termodifikasi. Pembaharuan disini harus memiliki 

trobosan baru untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat baik itu secara 

langsung maupun secara tidak langsung. 

Inovasi sendiri sering kali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar 

untuk meningkatkan profit. Namun, dalam pemerintahan tujuan dalam menciptakan 

inovasi yaitu untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat dan beradaptasi sesuai 



12 
 

dengan perkembangan zaman. Perubahan baru yang berbeda dari yang sudah ada 

atau yang sudah ada menuju ke arah perbaikan, yang dilakukan secara sengaja dan 

berencana dalam artian perubahan tersebut telah dirancang sedemikian pula untuk 

mendapatkan perubahan yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.16 

Tujuan dari pelayanan publik adalah untuk memenuhi sagala kebutuhan 

yang diperlukan oleh masyarakat secara efektif dan efisien oleh pemerintah. Untuk 

menciptakan kinerja pelayanan publik yang tepat diperlukan metode yang sesuai 

guna menciptakan pelayanan yang optimal dalam pelaksanaannya. Kinerja 

pelayanan publik seiring berjalannya waktu  dapat berubah sesuai dengan kondisi 

dan situasi. Oleh karena itu sangat penting menciptakan inovasi pelayanan publik 

bagi masyarakat khususnya dalam bidang perekonomian yang semakin 

berkembang. Dengan sinergitas pelayanan dan kebutuhan masyarakat maka akan 

tercipta penyelenggraan pemerintahan yang baik atau sering disebut dengan good 

governance.  

 

 

 

                                                           
16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Hlm. 5 
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2. Program Keluarga Harapan (PKH) 

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai 

kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga 

RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah 

ditetapkan.17 Program keluarga harapan merupakan bantuan secara tunai yang 

diberikan pemerintah untuk warga miskin dengan syarat dan ketentuan yang 

telah ditetapkan. 

Program ini memiliki sasaran khusus yaitu generasi selanjutnya yang 

bertujuan untuk memotong rantai kemiskinan yang ada dengan bantuan yang 

rutin diberikan oleh pemerintah untuk membantu kebutuhan dasar warga 

miskin. Tidak hanya itu peserta anggota PKH juga mendapatkan pendampingan 

khusus oleh para pembimbing ahli untuk mendapatkan arahan agar dapat 

meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga. 

3. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  

Kelompok Usaha Bersama merupakan himpunan keluarga miskin yang 

dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan 

usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.18 KUBE 

merupakan suatu upaya keluarga yang tergolong miskin dengan keinginan dan 

kesepakatan bersama membentuk suatu wadah kegiatan bersama dengan 

tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa mereka sendiri, saling berinteraksi 

satu sama lain untuk mewujudkan keinginan bersama yang berada dalam satu 

                                                           
17 Freddy, Tulung. Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia II Tahun 2011, 

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Hlm. 18 
18 Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha   

Melalui E-Warong, pasal 1, poin 4 
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tempat wilayah tertentu dengan tujuan meningkatkan produktifitas anggotanya, 

meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, dan 

memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah 

pengembangan usaha bersama masyarakat. 

4. E-Warong KUBE PKH 

Elektronik warung gotong royong kelompok usaha bersama program 

keluarga harapan adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE 

Jasa sebagai sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok 

dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil 

produksi anggota KUBE. 19 Elektronik warung gotong royong kelompok usaha 

bersama merupakan perubahan bantuan tunai menjadi bantuan non tunai yang 

berbasis digital dengan memperluas perekonomian inklusif. 

Program ini merupakan program perintisan pemerintah untuk 

meningkatkan efisiensi bantuan yang lansung kepada masyarakat tanpa melalui 

perantara-perantara yang bertujuan untuk meminimalisir tingkat pemotongan 

dana yang turun kepada masyarakat. Selain itu, dengan menggunakan sistem 

digital dapat memudahkan pemerintah untuk memantau dan mengendalikan 

bantuan secara tepat sasaran. 

Program e-Warong KUBE PKH merupakan suatu usaha yang diberikan 

pemerintah sebagai pemberdayaan bagi masyarakat untuk menstimulus 

masyarakat khususnya masyarakat penerima manfaat untuk menumbuhkan jiwa 

kewirausahaan. Dengan adanya stimulus tersebut masyarakat diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan perekonomian. 

                                                           
19 Peraturan Menteri Sosial, Nomor 25 Tahun 2016 pasal 1 poin 6 
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5. Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana kurangnya kemampuan 

untuk mencukupi kebutuhan hidup.  Masalah yang dilatar belakangi oleh 

ketidak mampuan mereka dalam pemenuhan sosial ekonomi warga miskin. Hal 

tersebut banyak factor yang menjadi manifestasi diantaranya yaitu kebijakan 

pemerintah selaku pelopor kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Fenomena 

ini sering terjadi di seluruh Negara-negara berkembang yang merupakan 

masalah yang sangat kompleks yang belum secara tuntas menemukan formula 

dari penentasan kemiskinan yang terjadi.  

Menurut Sajogyo dalam Hadi Prayitno & Lincolin Arsyad menyatakan 

bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tersebut berada 

dalam taraf kehidupan dibawah standart kebutuhan hidup minimum yang 

ditetapkan berdasarkan atas dasar kebutuhan pokok pangan yang membuat 

orang cukup bekerja dan hidup sehat, berdasarkan atas kebutuhan beras dan 

kebutuhan gizi.20 Namun, tingkat kemiskinan tidak hanya diukur dalam 

kecukupan pemenuhan gizi semata, melainkan pemenuhan kebutuhan pokok 

individu yang terdiri dari kebutuhan sandang, pangan dan papan. 

 

 

 

  

                                                           
20 Prayitno, Hadi & Lincolin Arsyad. Petani Desa dan Kemiskinan. Yogyakarta:BPFE. 1986. 

Hal.7 
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F. DEFINISI OPERASIONAL 

  Adapun variabel yang didefinisikan secara operasional dalam penelitian 

ini ialah sebagai berikut: 

1. Inovasi Pelayanan Publik E-warong KUBE PKH 

Dalam pelaksanaan inovasi pelayanan program E-warong KUBE PKH  

(Program Keluarga Harapan) memiliki berbagai mekanisme dalam penerapannya 

untuk dapat mengoptimalkan bantuan yang diberikan kepada masyarakat, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Program Keluarga Harapan 

b. Inovasi program e-Warong KUBE PKH 

c. Kesiapan kelembagaan e-Warong KUBE PKH 

d. Implementasi program e-Warong KUBE PKH 

e. Kemitraan 

f. Efektivitas program e-Warong KUBE PKH 

 

2. Kendala program e-Warong KUBE PKH 

Dalam penerapan program e-Warong KUBE PKH tidak luput dari 

kendala di dalamnya, adapun kendala tersebut secara umum ada dua bagian 

yaitu: 

a. Sumber daya pelaksana kurang kompeten 

b. Kesiapan program belum maksimal 
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G. KERANGKA PIKIR 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 

Kesejahteraan Sosial dalam meningkat-kan 

kapasitas dan mengembangkan kemampuan 

dasar serta kemampuan berusaha 

masyarakat miskin, perlu dilakukan 

pemberian bantuan sarana usaha berupa 

stimulan modal, peralatan usaha, dan 
tempat usaha dari Pemerintah. 

Peraturan Presiden RI No. 82 

Tahun 2016 

Strategi Nasional Keuangan 

Inklusif 

Peraturan Menteri Sosial RI No. 25 

Tahun 2016 

Bantuan pengembangan sarana usaha 

melalui elektronik warung gotong royong 

kelompok usaha bersama program keluarga 

harapan 

Program e-Warong KUBE PKH merupakan sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok 

dan/ atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE. 

Bagaimana pelaksanaan program e-Warong Kube PKH? 

Mekanisme 

- - Pengorganisasian 

- - Tata cara pelaksanaan 

- Pendistribusian bantuan 

Kendala 

- Sumber daya pelaksana 

- Kesiapan program dan 

masyarakat  

 

Program layak diterapkan namun harus dilakukan monitoring dan evaluasi lebih lanjut 

Asumsi 

- Segera menyelesaikan regulasi program 

- Meningkatkan sosialisasi ke daerah-daerah 

- Pembentukan Kube Jasa dan e-warong sesuai dengan akses wilayah 

- Peningkatan pendampingan dan pelatihan 

 

Program Kelurga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat atau 

conditional cash transfer kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai peserta PKH. 

KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas  prakarsanya 

dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga 

Inovasi 

- Meningkatkan efektifitas  & efisiensi 

penyaluran bantuan sosial 

- Mengurangi penyimpangan 

- Memberika akses jasa keuangan 

- Memperluas akses keuangan inklusif 

- Menstimulasi masyarakat untuk 

melaksanakan usaha 

- Media pemberdayaan masyarakat 

untuk menciptakan ekonomi produktif 
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H. METODE PENELITIAN 

Sebagai upaya dalam menjawab rumusan masalah penelitian, digunakan 

serangkaian metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian  deskriptif kualitatif yang 

menghasilkan data-data berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak 

menggunakan perhitungan.21 Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, akan 

digambarkan mengenai inovasi pelayanan publik e-Warong KUBE PKH meliputi 

implementasi, mekanisme, hingga kendala yang ditemui dalam penerapannya di 

Kota Malang. Sehingga menurut Sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditujukan 

mendeskripsikan dan menganalisis suatu fakta, peristiwa, kejadian dan temuan baru 

di lapangan terkait dengan rumusan masalah.22  

2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian merupakan pihak yang menjadi sasaran penelitian guna 

memperoleh informasi terkait topik yang diteliti. Penentuan subyek penelitian 

merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh 

populasi. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, populasi adalah seluruhobyek atau 

seluruh unit yang akan diteliti, atau dapat dikatakan populasi merupakan jumlah 

manusia yang mempunyai karakteristik sama.23 Populasi ini adalah semua  pihak 

yang paham dan menjadi sasaran dari program e-Warong KUBE PKH. Penelitian 

ini tidak meneliti populasi secara keseluruhan mengingat banyak populasi yang 

                                                           
21 Lexi J, Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002, 

Hlm.2 
22 Nana S, Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007, 

Hlm. 60 
23 Soenitro. Ronny Hanititijo, Metode Penelitian Hukum dan Yuridis, Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1994, Hlm. 42 
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terlibat dalam program e-Warong KUBE PKH. Oleh karena itu peneliti perlu 

memilih sample yang ada sebagai subyek penelitian untuk dijadikan informan 

dengan cara menggunakan teknik non random sampling. 

Teknik atau cara pengambilan sample dengan non random sampling, artinya 

pengambilan sample berdasarkan ciri tertentu yang dianggap mempunyai 

hubungan erat dengan ciri populasi dan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Dalam non random sampling ini tidak semua subyek atau individu dari 

populasi mendapat kemungkinan (probabilitas) yang sama untuk dijadikan 

anggota sample.24  

Menurut pendapat diatas, dimaksudkan pengambilan sample dilakukan 

tidak secara acak melainkan dipilih atas pertimbangan tertentu yang telah 

diselaraskan oleh tujuan peneliti guna mendapatkan informasi dari informan yang 

memiliki kapasitas dalam program e-Warong KUBE PKH tersebut. Berdasarkan 

teknik sampling sebagaimana dijelaskan di atas, maka diperoleh informan sample 

sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas Sosial Kota Malang, dengan asumsi bahwa narasumber memiliki 

kewenangan dalam mengimplementasikan program e-Warong KUBE PKH di 

tingkat daerah 

b. 2 orang pegawai Dinas Sosial Kota malang selaku mentor pelaksanaan 

program E-warong KUBE PKH 

c. 2 e-Warong KUBE PKH, merupkan operator dan tempat dari pelaksanaan 

program e-Warong KUBE PKH 

d. 5 Anggota PKH, merupakan subyek sasaran dari program pelaksanaan 

program e-Warong KUBE PKH. 

 

                                                           
24 Ibid, Hlm.52 
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3. Sumber Data 

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa 

sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan, atau suatu fakta yang 

digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain.25 Sebagai upaya memperoleh 

data guna menjawab rumusan masalah, terdapat dua jenis sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini. Adapun data tersebut yaitu sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui terjun 

lapang. Kuncoro mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang biasanya 

diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode 

pengumpulan dan original.26 Dengan kata lain data primer merupakan hasil 

interaksi langsung peneliti dengan informan e-Warong KUBE PKH melalui 

teknik wawancara maupun observasi langsung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan kebalikan data primer, yakni diperoleh secara 

tidak langsung. Data sekunder digunakan sebagai pendukung dalam menguatkan 

penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi surat-surat edaran, salinan 

peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu, profil 

instansi,  atau lembaga terkait yang diperoleh melalui dokumentasi. 

 

 

                                                           
25 Hasan, Iqbal, Metode Penelitian dan Aplikasinya,  Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, Hlm. 82 
26 Nafi’ah, Ulin. Penerapan Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKO-

TKLN) dalam Upaya Melindungi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Skripsi Sarjana, 

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia. 2015. Hlm. 17 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam menerapkan metode deskriptif kualitatif diajukan pertanyaan-

pertanyaan terbuka kepada sumber data dan data yang diperoleh dalam bentuk teks 

dan gambar. Maka cara mengumpulkan data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.27 Melalui 

observasi diharapkan peneliti dapat memahami kondisi lapang sehingga lebih 

mudah dalam melakukan kegiatan penelitian. Observasi dilaksanakan di Dinas 

sosial kota Malang sebagai instansi pemerintahan di tingkat daerah yang bertugas 

dalam mengimplementasikan program E-warong KUBE PKH.  

b. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu kegiatan komunikasi verbal yang bertujuan 

untuk mendapatkan informasi.28 Kegiatan ini merupakan dialog antara narasumber 

dan peneliti atau pewawancara untuk menggali data yang dibutuhkan. Adapun 

narasumber dalam wawancara tersebut ialah subyek penelitian yang telah 

disebutkan pada sub-bab sebelumnya. 

 

 

 

                                                           
27 Bungin, MB. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group. 2010. Hlm. 115 
28 A. Black, James, dan J. Champion, Dean. Metode & Masalah Penelitian Sosial. Bandung:    PT. 

Refika Aditama, 2009, Hlm. 286 
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c. Dokumentasi 

Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data 

historis.29 Data historis yang dimaksud ialah data yang kegunaannya bertahan lama 

dari waktu ke waktu sehingga menjadi bukti akurat penelitian. Hasil dari 

dokumentasi dapat berupa catatan penelitian, gambar-gambar penelitian, surat-

surat, hingga salinan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

permasalahan penelitian. 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti untuk 

mendapatkan keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti guna memperoleh data 

yang akurat. Sesuai dengan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Dinas 

Sosial, e-Warong KUBE PKH, dan beberapa rumah anggota PKH terkait yang ada 

di Kota Malang. 

 

6. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitianini adalah 

kualitatif. Hal ini didasarkan pada rumusan-rumusan yang muncul dalam 

penelitian yang menurut peneliti untuk melakukan berbagai aktivitas 

eksplorasi dalam rangka memahami dan menjelaskan masalah-masalah yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini. Analisis data menurut miles dan 

Huberman yang terbagi menjadi tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian 

data dan verifikasi.30 

                                                           
29 Ibid15, Hlm.121. 
30 Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2009. Hlm. 92 
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Gambar 1.1 Komponen dalam analisis data dalam metode interaktive 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Sumber : Sugiyono, memahami penelitian kualitatif (2014:92) 

 

a. Reduksi Data 

Pada tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan yang 

telah terkumpul. Data lapangan tersebut selanjutnya akan diproses dalam 

pemilihan relevansi terkait tentang penelitian. Selanjutnya data tersebut 

disederhanakan, dalam arti mengklarifikasi data atas tema-tema, 

memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan 

data tambahan. Kemudian, peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut 

melalui uraian singkat atau ringkasan. Jadi, bisa disimpulkan reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. 
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Data 

Reduction 

Coclusions 
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b. Penyajian Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan penyajian informasi melalui 

bentuk teks naratif terlebih dahulu. Selanjutnya, hasil teks naratif tersebut 

diringkas ke dalam bentuk bagan yang menggambarkan alur proses. Display 

data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Dengan 

mencermati penyajian data, peneliti akan lebih mudah untuk memahami 

situasi yang terjadi dan tindakan yang harus dilakukan selanjutnya. 

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara terbuka sehingga 

kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat lebih rinci 

dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung dengan bermaksud menguji kebenaran dan 

keakuratan data. 


