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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Inovasi Sektor Publik 

Program e-Warong KUBE PKH merupakan metode yang digunakan untuk 

mengimplementasikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang 

Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong 

Royong Kelompok Usaha Bersama. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan 

yang telah penulis paparkan maka tujuan dalam bab ini adalah memaparkan dasar 

teoritis yang penulis kaji dan memberikan rekomendasi bagi perkembangan 

akademis. Program tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memperluas 

keuangan inklusif sebagai penentasan kemiskinan masyarakat penerima bantuan. 

Sesuai yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 Tentang 

Strategi Keuangan Inklusif. 

Adapun teori atau konsep yang peneliti bahas dalam sub bagian ini 

pertama, berusaha menguraikan konsep inovasi sektor publik dalam perubahan 

program bantuan sosial. Kedua, menguraikan tentang program e-Warong KUBE 

PKH sebagai program nasional untuk penanggulangan masalah kemiskinan, 

Ketiga, berupaya menguraikan tentang Program Keluarga Harapan sebagai upaya 

pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik untuk meningkatkan taraf  

kesejahteraan masyarakat miskin. Keempat, mendeskripsikan tentang kemiskinan 

yang menjadi titik poin bahasan bagi tercapainya program pemberantasan 

kemiskinan khususnya pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). 
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Inovasi dalam sektor publik sebenarnya bukan hal baru yaitu secara histori 

dimulai pada tahun 1980 yang dikenal dengan sebutan reinventing Government 

atau dibeberapa tempat dikenal sebagai New Publik Management.  New Publik 

Management (NPM) adalah suati sistem manajemen desentral dengan perangkat-

perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking and lean 

management.29 New Publik Management (NPM) dipahami sebagai salah satu 

privatisasi sejah mungkin atas aktivitas yang dikerjakan oleh pemerintah. New 

Publik Management (NPM) secara general dipandang sebagai admistrasi publik 

melalui suatu pendekatan bagi pelayanan pemerintahan dengan penerapan atas 

pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan 

disiplin untuk meningkakan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada 

birokrasi modern saat itu. 

Penerapan sistem NPM yang dilakukan saat itu berfokus pada manajemen 

publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi terhadap kebijakan. 

Pelaksanaan sistem NPM menyebabkan beberapa konsekuensi yang harus 

diperoleh pemerintah dalam pelaksanaanya yakni melakukan pelayanan yang 

menuntut atas efektivitas dan efisiensi pelayanan yang menyebabkan 

pemangkasan biaya dalam pelaksanaanya serta mengharapkan kompetensi para 

tender. NPM sendiri dalam pelaksanaanya memberikan perubahan yang cukup 

hebat dalam sistem manajemen sektor publik dari sistem manajemen tradisional 

yang terkesan kaku, birokratis dan hirarki menjadi model manajemen sektor pulik 

yang fleksibel dan lebih menganut atas kebutuhan pasar. Perubahan tersebut 

bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana, dengan adanya NPM telah 

                                                           
29 Denhardt, J.V. The New Public Service. America: M.E.Sharpe. 2003. Hlm. 42 



27 

 

mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah 

dengan masyarakat.30 

Pelajaran yang sangat penting dalam penerapan sistem NPM ini adalah 

bahwa pembangunan brokrasi harus memperhatikan mekanisme pasar, 

mendorong kompetisi dalam memberikan suatu inovasi yang lebih baik dan 

berfokus pada hasil. Serta harus lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan, 

harus lebih bersifat mengarahkan, memberdayakan seluruh aktor yang terlibat 

agara lebih kreatif, dan menekankan budaya manajemen pelayanan yang lebih 

fleksibel, inovatif, berjiwa wirausaha dan pencapaian hasil. 

Setelah dua dekade, perhatian akan inovasi dalam sektor publik kembali 

menjadi fokus setelah dunia mengalami globalisasi dengan ditandai kemunculan 

teknologi informasi dan komunikasi yang secara khusus telah merubah secara 

drastis banyak bisnis dan kehidupan masyarakat di seluruh dunia. 

Urgensi inovasi berkaitan dengan perubahan sistem yang diharapkan 

mampu membawa dalam suatu kondisi yang lebih baik. Dalam dunia 

pemerintahan inovasi sangatlah dibutuhkan bagi pemberian pelayanan secara 

prima untuk seluruh masyarakat. Penerapan inovasi dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman yang ada agar masyarakat 

mampu bertahan dan bersaing dalam menciptakan kesejahteraan sebagai 

penunjang kebutuhan perekonomian. 

Pengertian inovasi yang telah dikemukakan menurut para ahli dengan 

berbagai prespektif sangat beragam. Menurut Rogers, salah satu penulis buku 

inovasi terkemuka mengungkapkan bahwa; “An innovation is an idea, practice, 

                                                           
30 Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta:Penerbit Andi. 2002. Hlm.78 
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or object perceived as new by an individual or other unit of adoption.(inovasi 

adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit 

adopsi lainnya)”.31  

E-Warong KUBE PKH merupakan ide atau gagasan baru yang telah 

dikeluarkan oleh pemerintah dengan menekankan keuangan inklusif dalam 

pelaksanaannya yang diharapkan mampu mengedukasi masyarakat penerima 

manfaat untuk lebih siap menghadapi arus global yang ada. Persaingan ekonomi 

mengharuskan masyarakat dapat aktif meningkatkan taraf kesejahteraan mereka 

khususnya bagi masyarakat penerima manfaat. Dengan kecanggihan teknologi 

yang cukup pesat diharapkan seluruh masyarakat dapat beradaptasi dengan 

menerima kemudahan atau kecanggihan teknologi yang dapat mempermudah 

mengakses layanan apapun.  

Banyak program yang digunakan pemerintah untuk menstimulus 

masyarakat agar lebih maju dan lebih kompetitif untuk membantu perekonomian 

dan meningkatkan penghasilan mereka sehari-hari, salah satunya adalah e-Warong 

KUBE PKH. Adanya e-Warong KUBE PKH merubah sasaran pemerintah yang 

dahulu masyarakat hanya menjadi objek dalam pelaksanaan program namun 

sekarang masyarakat harus menjadi subyek penerima bantuan yang secara aktif 

dan secara langsung ikut andil dalam mengelola bantuan dari pemerintah menjadi 

bentuk dari kegiatan perekonomian. 

Pengertian lain menurut Damanpour dalam Yogi Suwarno inovasi dapat 

berupa produk atau jasa yang baru, teknologi yang baru, teknologi proses 

produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi 

                                                           
31 Rogers, E.M. Diffusion of Innovation 5thedition. New York:Free Press. 2003. Hlm. 12 
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anggota organisasi.32 Dalam pengertian ini menjelaskan bahwa inovasi tidak 

sekedar perubahan yang monoton melainkan memiliki cakupan yang luas, dengan 

mengedepankan nilai efektivitas dan efisiensi di dalamnya.  

Penekanan dari program e-Warong KUBE PKH ini yakni proses pembayar 

dengan menggunakan teknologi perbankan yang dapat memudahkan akses 

masyarakat untuk membayar secara non tunai. Dengan sistem internet yang lebih 

fleksibel dan dapat dioperasikan di banyak tempat yang tersedia diharapkan 

masyarakat penerima bantuan dapat menggunakan secara efektif dan efisien. 

Dengan ini masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan program sebaik-baiknya 

agar tercipta suatu kegiatan yang menguntungkan bagi individu maupuan 

keuntungan bersama atau berkelompok dalam kegiatan KUBE. 

Sedangkan menurut Asian Development Bank inovasi adalah Sesuatu 

yang baru, dapat di implementasikan, dan memliki dampak yang menguntungkan. 

Inovasi bukan sebuah kejadian ataupun aktivitas ini adalah konsep, proses, 

penerapan, dan kapabilitas yang menentukan kesuksesan organisasi. Suatu 

pembaruan yang mengadopsi dan mengevaluasi manajemen-manajemen yang 

telah ada dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar secara general. Selain itu 

perubahan-perubahan yang dilalakukan berorientasi pada kebijakan pemerintah 

yang telah ditetapkan dengan memangkas atau mengefektivkan pelayanan yang 

telah diterapkan. 

Keuntungan dengan adanya e-Warong KUBE PKH dengan sistem 

pembayaran non tunai mampu memperluas ekonomi inklusif dimana seluruh 

masyarakat berhak menerima dan memanfaatkan lembaga keuangan yang 

                                                           
32 Suwarno, Yogi. Inovasi di Sektor Publik. Jakarta: STIA-LAN Press. 2008. Hlm.3 
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terpercaya untuk memudahkan masyarakat penerima bantuan untuk menerima 

kredit usaha rakyat atau sering disebut dengan istilah KUR. Dengan memperluas 

keuangan inklusif masyarakat kecil atau khususnya masyarakat penerima manfaat 

tidak lagi binggung ataupun ragu dalam menciptakan usaha atau lapangan 

pekerjaan dengan tidak adanya modal ataupun jaminan keuangan. 

Menurut David Albury mendefinisikan inovasi sebagai gagasan yang 

berhasil. Dengan menjelaskan bahwa:33 

“Successful innovation is the creation and implementation of new 

processes, products, services and methods of delivery which result in 

significant improvements in outcomes efficiency, effectiveness or quality. 

(inovasi yang sukses adalah penciptaan dan implementasi proses baru, 

produk, layanan dan metode pengiriman yang berakibat signifikan 

perbaikan dalam efisiensi, efektivitas atau kualitas).” 

Inovasi memberikan perubahan layanan atau proses yang telah ada dengan 

mengembangkan cara yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan, memecahkan 

masalah sumber daya dan teknologi. Inovasi terkadang dipandang sebagai salah 

satu beban atau pilihan yang istimewa bagi pemerintah untuk menerapkannya. 

Pelaksanaan e-Warong KUBE PKH untuk meningkatkan daya tanggap terhadap 

kebutuhan dan harapan masyarakat mengakibatkan gejolak baru dalam kehidupan 

masyarakat yang di tuntut untuk aktif dalam menjalankan kebijakan yang telah 

diterapkan oleh pemerintah. Sebagai salah satu upaya meningkatkan respon 

masyarakat, e-Warong KUBE PKH diharapkan dapat menstimukus 

perkembangan masyakat yang dahulu secara pasif menunggu bantuan datang 

menjadi secara pasif mensukseskan program pemerintah demi mensejahterakan 

masyarakat. Peran masyarakat secara aktif menjadi salah satu indikator 

                                                           
33 Albury, David. Innovation in the Public Sector. London: Admiralty Arch. 2003. Hlm.3 
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keberhasilan program e-Warong KUBE PKH yang secara jelas masyarakat 

dituntut untuk kreatif dalam pelaksanaan kegiatan usaha bersama tersebut. 

Dengan merujuk pada penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka 

sebuah inovasi tidak akan bisa berkembang dalam kondisi status quo. Secara 

umum status quo adalah keadaan yang bersifat tetap tidak berubah sebagaimana 

keadaan sekarang atau sebagaimana keadaan sebelumnya. Dalam hal ini status 

quo merupakan suatu pilihan yang mana dilakukan pembaharuan apabila dirasa 

memiliki keingiingan untuk memperbaiki kondisi atau meningkatkan keadaan 

sebelumnya. Jika sebuah inovasi berstatus quo maka inovasi tersebut tidak akan 

berkembang dan akan lambat dalam mencapai tujuannya. Meskipun tidak ada 

kesepakatan satu kesepahaman mengenai inovasi, namun secara umum dapat 

disimpulkan bahwa inovasi mempunyai atribut:34 

1. Relative Advantage atau Keuntungan relatif 

Merupakan sebuah inovasi dengan adanya nilai lebih  yang 

dibandingakan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah pembaruan 

yang melekat dalam inovasi yang telah ada serta memiliki ciri khas yang 

membedakan dengan yang lain serta memberikan keunngulan dibandingan 

program yang telah ada. Selain itu inovasi dilakukan karena dapat 

mempermudah serta meningkatkan suatu keadaan yang dirasa perlu adanya 

pembaharuan. 

 

 

                                                           
34 Rogers, E.M. Diffusion of Innovation 5thedition. New York:Free Press. 2003. Hlm 219 
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2. Compatibility atau Kesesuaian 

Inovasi sebaiknya mempunyai kesesuain dengan inovasi yang 

digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta 

dihapus atau diganti karena faktor biaya yang tidak murah, namun juga 

inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. 

Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran 

terhadap inovasi itu secara lebih cepat. 

3. Complexity atau Kerumitan 

Dengan adanya proses baru, maka tingkat kerumitan yang umumnya 

lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Walaupun demikian, sebuah 

inovasi mampu menawarkan cara yang lebih baik, maka tingkat kesulitan ini 

pada umumnya tidak menjadi masalah yang serius. 

4. Triability atau Kemungkinan dicoba 

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti 

mempunyai keuntungan. Sehingga, sebuah produk inovasi harus melewati fase 

“uji publik”, dimana setiap orang mempunyai kesempatan untuk menguji 

kualitas dari sebuah inovasi. 

5. Observability atau Kemudahan diamati 

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia 

bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Sehingga tercipta suatu 

keseimbangan dimana ada output dan input yang dapat dikendalikan. 

Inovasi di sektor publik sebagai sebuah fenomena global saat ini sudah 

menjadi suatu keharusan bagi negara-negara yang ingin terus dipertimbangkan 

posisinya dalam dunia politik dan ekonomi global. Melihat banyaknya 
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tuntutan dari dalam negeri untuk memberikan pelayanan publik yang semakin 

baik dan peningkatan kesejahteraan warganya, inovasi dalam sektor publik 

sangat berperan penting dalam usaha pengentasan kemiskinan di Indonesia. 

Oleh karena itu penerapan e-Warong KUBE PKH perlu pengawalan  

pemerintah dan peran serta warga negara agar dapat mencapai tujuannya 

dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. 

B. 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.35 E-Warong KUBE PKH merupakan program lanjutan dari 

Program Keluarga Harapan yang sudah berjalan mulai dari tahun 2007. Selain itu 

gagasan pembentukan e-Warong KUBE PKH juga berawal dari pemberdayaan 

masyarakat yang telah terbentuk yaitu Kelompok Usaha Bersama atau sering 

didengar dengan KUBE. E-Warong KUBE PKH merupakan warung sembako 

biasa namun dalam proses transaksinya yang berbeda yakni berupa non tunai atau 

elektronik yang sesuai dengan arahan presiden dengan memperluas keuangan 

inklusif.  

E-Warong KUBE PKH merupakan hasil kerja sama Kementrian Sosial 

dengan Bank pelaksana (Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia), 

Badan urusan logistic (Bulog), dan Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera 

                                                           
35 Peraturan Menteri Sosial, Nomor 25 Tahun 2016 pasal 1 poin 6 
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(KMIS) untuk mendistribusikan bantuan sosial PKH secara non tunai.36 Bantuan 

sosial yang hanya diakses oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang 

mempunyai Kartu Kelurga Sejahtera (KKS). 

Program e-Warong merupakan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang 

diberikan oleh pemerintah dengan menggunakan sistem perbankan. Dalam hal ini 

masyarakat penerima bantuan diberikan bantuan secara non-tunai dengan cara 

mengirim dana bantuan ke masing-masing rekening penerima manfaat yang telah 

disediakan oleh bank terkait. Selanjutnya penerima manfaat dapat membelanjakan 

dana bantuan pangan ke e-Warong KUBE PKH yang telah dibentuk oleh 

sekelompok anggota penerima manfaat.  

Pencairan bantuan sosial non-tunai berupa bahan pangan pokok secara 

elektronik yang ditujukan bagi masyarakat penerima manfaat yang meliputi; 

beras, minyak, gula, tepung dan telor. Penyediaan bahan-bahan tersebut dilakukan 

melalui kerjasama Kementrian Sosial dengan Perum Bulog atau Badan usaha 

yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha untuk penyediaan bahan pokok. 

Dalam transaksi ini harga sudah ditetapkan dan hanya bias dibayar melalui 

transaksi elektronik. 

Selain dari Bulog, distributor lain atau badan usaha yang 

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha untuk penyediaan kegiatan usaha 

untuk penyediaan bahan pokok, e-warong KUBE PKH dapat diperoleh dari hasil 

produksi masyarakat sekitar yang terbentuk dari KUBE Jasa dan memasarkannya. 

Selain itu e-warong KUBE PKH diharapkan juga berperan sebagai pemasaran 

                                                           
36 Kajian Awal Pelaksanaan Program e-Warong KUBE PKH 2017 
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hasil-hasil produksi dari penerima manfaat seperti hasil kerajinan tangan, roti, es 

mambo, kerupuk ikan, kripik, dan masih banyak lagi. 

e-Warong adalah sarana yang didirikan secara gotong-royong dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). E-Warong dirancang 

sebagai tempat menjual barang bahan pokok dan barang produksi KUBE dengan 

sistem transaksi berbasis internet. Pencairan bantuan pangan berbasis nontunai 

dan pelibatan masyarakat sebagai pemberdayaan perbaikan sumber daya manusia 

diharapkan mampu merubah sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan atau 

perekonomian seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin yang ada di kota 

Malang. 

Program e-Warong KUBE PKH merupakan adopsi program yang telah 

sukses berjalan di negara-negara maju yaitu penerapan elektronik government 

selain itu dalam pelaksanaan program e-Warong KUBE PKH tidak dapat berjalan 

dengan lancer tanpa adanya mitra yang berkompeten yaitu dengan menerapkan 

konsep public private partnership yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Elektronic Government 

  Pemerintahan elektronik atau yang biasa disebut e-government berasal 

dari kata Bahasa Inngris yaitu electronics government atau dikenal sebagai e-gov, 

digital government, online government atau dalam konteks tertentu 

transformational government.  

Electronic government adalah penggunaan teknologi informasi oleh 

pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat, urusan 

bisnis serta hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan. Electronic 

government dapat diterapkan dalam pemerintahan legislatif, yudikatif atau 
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adminitrasi publik guna meningkatkan efisiensi internal, penyampaian infomasi 

dan pelayanan publik maupun proses kepemerintahan yang demokratis. 

Secara umum pengertian electronic government adalah sistem menejemen 

informasi dan layanan masyarakat berbasis internet. Layanan ini diberikan oleh 

pemerintah kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan akses internet maka akan 

memunculkan banyak pengembangan modus layanan dari pemerintah kepada 

masyarakat yang memungkinkan masyarakat berperan secara aktif, secara sadar 

dan madiri melakukan registrasi perizinan, melakukan pembayaran secara 

langsung untuk setiap layanan publik lainnya. Dengan bantuan internet, semua hal 

tersebut dapat dilakukan darimana saja dan kapan saja. Dengan adanya fasilitas-

fasilitas yang memudahkan tersebut, masyarakat diharapkan lebih produktif 

karena masyarakat tidak perlua lagi antri dan membuang waktu yang lama hanya 

untuk melakukan sebuah administrasi atau yang lainnya. Masyarakat dapat 

memanfaaatkan banyak waktunya untuk melalukan pembangunan lain sehingga 

dengan online sistem ini diharapkan produktifitas nasional dapat meningkat.“E-

Government is the application of Information and Tecnology Communication 

(ICT) by government agencies” (e-Government adalah aplikasi teknologi 

informasi dan komunikasi dari agen pemerintah).”37 

Dan pemerintah pun dalam Inpres No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan 

strategi nasional pengembangan e-government menjelaskan bahwa pengembangan 

e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan 

kepemerintahan yang berbasis elektronik, dalam rangka meningkatkan kualitas 

layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government 

                                                           
37 Indrajit, Richardus, Eko. Membangun Aplikasi E-Goverbment. Jakarta: PT. Efek Media 

Komputindo. 2002. Hlm. 6 
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dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah 

dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Inpres ini 

menginstruksikan agar tiapinstansi pemerintah melakukan perumusan 

strategi/action plan untuk lingkungan instansinya masing-masing.  

Menurut Permenpan & RB No.11 Tahun 2011, tentang kriteria dan ukuran 

keberhasilan reformasi birokrasi, salah satukriteria keberhasilan reformasi 

birokrasi adalah adanya pengembangan e-government pada masing - masing 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Didalam hal ini e-goverment yang 

diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertujuan :38 

a. Menyediakan acuan bagi pemerintah dan pemanfaatan TIK di lingkungan 

pemerintahan 

b. Memberikan dorongan bagi peningkatan TIK di lingkungan pemerintahan 

melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif 

c. Melihat peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintahan secara 

nasional. 

Kementrian Komunikasi dan informasi, berpendapat bahwa: “electronic 

government adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan 

perangkat lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian 

informasi dari pemerintah kepada masyarakat, mitra bisnisnya, dan lembaga-

lembaga lain secara online”. Selain itu e-Government sebagai upaya pemanfaatan 

TIK untuk peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai alat dalam mendorong 

efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. 

                                                           
38 KEPMENPAN & RB NO.11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi 

Birokrasi 
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulakn bahwa electronic government 

merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu 

menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Ada dua hal penting yang 

dapat ditarik dari pengertian electronic government: pertama, penggunaan 

teknologi informasi dalam hal ini internet sebagai alat bantu. Kedua, tujuan 

pemanfaatannya pemerintah dapat berjalan secara efektif , efisien dan produktif. 

Dengan peggunaan teknologi internet, seluruh proses dan prosedur dalam 

administrasi yang berbelit-belit dapat dipangkas. Meskipun demikian, electronic 

government bukan berarti menggantikan peran aparat pemerintah dalam 

berinteraksi dengan masyarakat. Dalam menjalankan konsep electronic 

government masyarakat masih bias berhubungan dengan pos-pos pelayanan, 

berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, datang ke 

kantor pemerintah atau mengirim surat. 

Secara umum pengertian elektronik government adalah sistem manajemen 

informasi dan layanan masyarakat berbasis internet. Layanan ini diberikan oleh 

pemerintah untuk masyarakatnya dengan tujuan memberikan peran aktif kepada 

masyarakat untuk menjadi agen pelopor pelayanan pemerintah yang dapat di 

akses secara mandiri tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Selain itu masyarakat 

juga dapat memantau kebijakan pemerintah atau proses pemerintahan secara aktif. 

Dengan adanya sistem elektronik ini, masyarakat dapat memanfaatkan banyak 

waktunya untuk melakukan pembangunan yang lain sehingga diharapkan 

produktivitas nasional pun dapat meningkat. 
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Menurut The World Bank Group mendefinisikan elektronik government 

sebagai berikut:39 

“electronic government refers to the use by government agencies of 

information technologies (such as Wide Area Network, the internet, and 

mobile computing) that have the ability to transform relations with 

citizens, businesses, and other arms of government. (E-government 

mengacu pada penggunaan oleh instansi pemerintah teknologi informasi 

(seperti Wide Area Network, internet, dan mobile computing) yang 

memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, 

bisnis, dan bagian lain dari pemerintah). 

 

Menurut Kementrian Komunikasi dan Informasi, berpendapat bahwa e-

Government intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat 

untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien.40 Hal ini 

didukung dengan banyaknya layanan perizinan yang diberikan oleh masing-

masing badan atau lembaga terkait yang menggunakan elektronik government 

sebagai alat untuk mempermudah layanan yang dapat diakses dengan mudah oleh 

masyarakat. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa elektronik government 

merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu 

menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Penggunaan sistem 

elektronik dalam program e-Warong KUBE PKH dapat memberikan efisiensi dan 

efektifitas bantuan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah secara 

lebih baik. Serta memberikan kontribusi secara aktif bagi penerima manfaat untuk 

berperan dalam penyaluran bantuan yang diberikan pemerintah. 

                                                           
39 The world bank. 2015. BRIEF:e-Government. Diakses pada 7 september 2017. <http://www. 

worldbank. org/en/topic/ict/brief/e-government> 
40 Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2016. Mimin: Implementasi 

Penerapan e-Government. Diaskses pada 7 september 2017. < https://kominfo.go.id/index.php 

/content/detail/85 54/ implementasi-penerapan-e-goverment/0/sorotan_media> 

https://kominfo.go.id/index.php%20/content/detail/85%2054/
https://kominfo.go.id/index.php%20/content/detail/85%2054/
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Electronic Government memiliki keterkaitan yang kuat dengan pelayanan 

publik. Dengan adanya penerapan e-Government akan tercipta efektevitas 

pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat dengan memperbaiki sistem yang 

telah diterapkan. Menciptakan sistem baru dengan keterlibatan elektronik atau 

sering dikenal dengan pemanfaatan teknologi internet menimbulkan informasi 

pelayanan dapat tersebar dengan luas dengan kemudahan akses yang dapat dibuka 

oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali yang mempermudah masyarakat 

mengakses pelayanan publik sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintahan. 

Pelayanan publik merupakan tolak ukur dari keberhasilan sistem 

demokrasi di Indonesia. Karena salah satu tugas dan kinerja pemerintahan 

menjadi poin sangat penting dari kesuksesan pelayanan publik. Kinerja pelayanan 

publik yang belum maksimal yang mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat 

terhadap upaya pemerintah sebagai penyelenggara urusan publik. Fenomena ini 

mengakibatkan munculnya konsep good governance yang dianggap pilihan yang 

sangat strategis dilakukan melalui penyelenggaraan pelayanan publik. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 merumuskan 

arti good governance sebagai berikut:“Kepemerintahan yang mengembangkan 

dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, 

pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat 

diterima oleh seluruh masyarakat”41 

Menurut OECD dan Word Bank mensinonimkan Good Governance 

dengan penyelenggaraasm manajemen yang solid dan bertanggung jawab, sejalan 

dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi investasi, 

                                                           
41 Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan 
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menghindari korupsi/ KKN baik secara politik maupun administrasi, menjalankan 

disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya 

wiraswasta.42 

Dari penjabaran diatas mengandung arti kegiatan suatu lembaga 

pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang 

berlaku untuk mewujudkan cita-cita Negara dimana kekuasaan dilakukan oleh 

masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintah Negara yang 

berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik dan ekonomi. 

 Menurut Philip Kotler sebagaimana dikutip dalam buku Sampara Lukman 

mengemukakan pandangannya mengenai konsep pelayanan sebagai berikut: 

“A service is any act or performance that one party can offer to another 

that is essentially intangible and does not result in the ownership of 

anything. It’s production may or may not be tied in physical produce. 

(pelayanan merupakan setiap tindakan atau pelaksanaan  yang dapat 

diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya 

menunjukkan tindak nyata dan tindakan mengakibatkan kekuasaan atas 

segala sesuatunya.)”43 

Hasil dari pelayanan ini dapat atau tidak dapat dikaitakan dengan produk 

fisik. Pandangan Kotler tersebut dapat dipahami bahwa pada hakikatnya 

pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan 

atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada 

suatu produk secara fisik. 

Menurut H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat mengemukakan 

bahwa pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai 

penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan 

                                                           
42 Annajwa.blogger.com, 2012, Najwa: Dasar-dasar Good Governance, di akses 17 Agustus 2017, 

< http://rasyidahannajwa.blogspot.co.id/2012/12/dasar-dasar-good-governance.html> 
43 Sampara, Lukman. Manajemen Kualitas Pelayanan. Jakarta: STIA LAN Press. 2000. Hlm. 8 
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masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.44 

Dari  penjelasan definisi di atas menyimpulkan bahwa pelayanan publik 

merupakan dasar kegiatan yang dilakukan pemerintah sebagai upaya pelaksanaan 

kepemerintahan dengan mewujudkan tujuan bangsa serta menjadikan masyarakat 

makmur dan sejahtera sesuai idiologi bangsa. Keberhasilan suatu Negara dapat 

terukur dengan efektivitas pelayanan publik yang berjalan sesuai dengan kondisi 

masyarakat. 

a. Tahapan – Tahapan E-Government  

Terdapat pula pengertian yang didasarkan pada tingkatan atau tahapan 

dalam pengembangan aplikasi E-Government. Agarwal membagi pengertian E-

Government ke dalam lima tingkatan berdasarkan tahapan, yang semakin tinggi 

tingkatannya, semakin kompleks permasalahan yang akan dihadapi yaitu:45 

1)  E-Government dapat pula untuk menunjukkan wajah pemerintah yang baik 

dan menyembunyikan kompleksitasnya. Hal ini ditandai dengan munculnya 

berbagai website yang menarik pada hampir semua institusi pemerintah. Pada 

dasarnya, E-Government pada tingkat awal ini masih bersifat 

menginformasikan tentang apa dan siapa yang berada di dalam institusi 

tersebut. Dengan kata lain, informasi yang diberikan kepada masyarakat luas, 

masih bersifat satu arah. Kondisi E-Government yang masih berada pada 

tahap awal ini belum bisa digunakan untuk membentuk suatu pemerintahan 

dengan Good Governance.  

                                                           
44 Lijian, Poltak. Reformasi pelayanan publik. Bandung: Bumi Aksara. 2006. Hlm. 5 
45 ibid 
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2) Ditandai dengan adanya transaksi dan interaksi secara online antar institusi 

pemerintah dengan masyarakat. Dan dengan kata lain komunikasi dua arah 

antara pemerintah dan masyarakat sudah terjalin secara online.  

3) Memerlukan sebuah kerja sama (kolaborasi) secara online antar institusi 

pemerintah dan masyarakat. 

4) Memerlukan kerja sama antar institusi dengan masyarakat atau publik, tetapi 

menyangkut hal teknis yang semakin kompleks. Misal: hanya mengumpulkan 

cukup sekali saja informasi mengenai masyarakatnya dan memasukkannya 

didalam database sehingga tersimpan secara otomatis. 

5) kelima, pada level ini pemerintah telah memberikan dan menyediakan 

informasi sesuai dengan kebutuhan sehingga masyarakat atau publik seperti 

raja yang dilayani oleh pemerintah.  

Ada banyak penjelesan mengenai tahapan–tahapan pengembangan e-

government banyak pakar yang menunjukkan rumusan yang berlainan dan 

berbeda. Salah satunya tahap-tahap e-government dari ASPA (American Society 

for Public Administration) sebagai berikut: 

a) Emerging: tahap di mana pemerintah hanya menampilkan website sebagai 

sumber informasi alternative.  

b) Enhanced: sudah ada peningkatan dalam informasi yang ditampilkan sehingga 

website menjadi lebih dinamis.  

c) Interactive: ada fasilitas untuk mengunduh (men-download) formulir, 

interaksi melalui e-mail, dan menyediakan fitur bagi pengguna (user) untuk 

berinteraksi.  
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d) Transactional: pengguna dapat berinteraksi secara on line melalui fasilitas 

online payment.  

e) Seamless :integrasi penuh layanan publik secara online.  

Dan dari berbagai definisi tersebut telah dapat disimpulkan bahwa E-

Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk 

memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal 

lain yang berkenaan dengan pemerintahan melalui sebuah media aplikasi untuk 

mengukur kinerja para pegawai dan keberhasilan dari reformasi birokrasi secara 

nasional. 

b. Model E-Government 

Didalam penerapannya e-government memiliki model yang dinilai stretegis 

ketika hendak diterapkan menurut Richardus Eko (2004) ada empat model relasi 

penyampaian e-government kepada publik yang berkembang yaitu:  

1) Government-to-Citizenatau Government-to-Citizen (G2C)  

Yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai teknologi 

informasi dengan tujuan utama memperbaiki hubungannya dengan 

masyrakat/publik. Atau dengan kata lain penyampaian layanan publik dan 

informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat.  

2) Government-to-Business (G2B)  

Merupakan kegiatan transaksi elektronik dimana pemerintahan menyediakan 

berbagai informasi yang dibutuhkan bagai kalangan bisnis untuk 

berinteraksi dengan pemerintah hal ini bisa informasi yang tertera didalam 

sebuah website yang dimiliki oleh pemerintah dan kalangan bisnisnya.  
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3) Government-to-Government (G2G)  

Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi secara online antar 

departemen pemerintahan melalui basis data yang terintergrasi misal 

hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan 

sejumlah kedutaan-kedutaanbesar atau konsulat jenderal untuk membantu 

penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga 

negara asing yang sedang berada di tanah air . 

4) Government to Employees  

Aplikasi e-government yang juga diperuntukkan untuk meningkatkan 

kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau kasryawan 

pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan 

masyrakat atau publik misal : Sistem pengembangan karir pegawai 

pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanyaperbaikan 

kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses 

mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan.  

Dengan adanya model relasi penyampaian e-government yang telah 

berkembang dimasyarakat, ini membuktikan bahwa ternyata e-government itu 

sendiri telah berkontribusi didalam peningkatkan kualitas pelayanan dan 

penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara. Berikut gambar model relasi 

e-government menurut Indrajit (2002).46 

 

 

 

                                                           
46 Ibid. 
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Gambar 2.1 Model e-Government 

 

 

2. Public Private Partnership 

Perkembangan ekonomi tinggi diperlukan sarana dan prasarana pelayanan 

publik yang memadai sebagai penunjang kelangsungan kebutuhan seluruh 

masyarakat. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk dapat memenuhi seluruh 

kebutuhan masyarakatnya agar masyarakat dapat hidup sejahtera yang 

merupakan tanggungjawab pemerintah. Namun, dalam pelaksanaanya 

pemerintah tidak dapat berjalan sendiri melainkan perlu adanya kerjasama 

dengan pihak swasta dalam mewujudkan semua kebutuhan publik. 

Pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah sebagai 

upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi dengan adanya keterbatasan 

pemerintah yang salah satunya adalah keterbatasan anggaran menjadikan peran 

investor atau pihak swasta sangat diperlukan untuk menciptakan dan juga 

mengembangkan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Oleh sebab itu, muncul konsep public private partnership (PPP) melalui 

kerjasama yang baik antara sektor publik dan swasta di formulasikan ke dalam 

kemitraan sektor publik dan swasta. 
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Terminologi kerjasama (partnership) atau kemitraan, lazim digunakan 

untuk menggambarkan sebuah jalinan kerja antara dua atau lebih 

individu/organisasi untuk memproduksi suatu barang (goods) atau memberikan 

suatu pelayanan jasa (service delivery). Kemitraan sering juga dilihat sebagai 

proses peningkatan kualitas layanan atau produk dengan atau tanpa penurunan 

beban biaya (increasing quality of service and reducing cost). Dengan demikian 

kemitraan dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam mencipatakan 

sebuah nilai yang terbaik, dimana proses peningkatan mutu diharapakan terjadi 

tanpa menambahkan beban biaya. (Savas, 1988; Donahue, 1992)47 

Public Private Partnership (PPP) atau biasa disebut juga dengan 

Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) merupakan mekanisme pembiayaan 

alternatif dalam pengadaan pelayanan publik yang telah digunakan secara luas 

diberbagai negara khususnya negara-negara maju (Sekretariat A4DE, 2012:1).48 

Dengan masuknya pihak swasta dalam proyek pemerintah menyebabkan 

muncul banyaknya kontrak-kontrak kerjasama antara pemerintah dengan pihak 

swasta. Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan dapat memberikan dampak 

yang baik dalam alokasi investasi dan juga meningkatkan kualitas pelayanan. 

Akan tetapi kerjasama tersebut juga seringkali dapat membawa masalah karena 

adanya kepentingan yang berbeda antara pemerintah dengan swasta. Dimana 

kepentingan pemerintah bersifat sosial kemasyarakatan sedangkan kepentingan 

swasta mempunyai sifat profit oriented.  

                                                           
47 Savas & Donahue, “pengertian public private partnership”, http://pengertiandaninfo. 

blogspot.com/2013/02/kemitraan-pemerintah-dan-swasta diakses pada tanggal 10 Januari 2018 

pukul: 19.00 WIB 
48 Masitoh, hidayatul. Public Private Partnership (PPP) Pengelolaan Aset Daerah: Studi 

Deskriptif tentang Kemitraan antara Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya dengan 

PT Arwinto Intan Wijaya (AIW) dalam Pembangunan dan Pengembangan Darmo Trade Centre 

(DTC) Surabaya, Surabaya:ISSN, 2014, Hlm. 1 



48 

 

World Bank melakukan studi mengenai Private Participation in 

Infrastructure (PPI) yang telah dilakukan sejak tahun 1990 sampai 2008. Telah 

menganalisis pada 22 negara berkembang yaitu Argentina, Bangladesh, Brazil, 

Chile, China, Colombia, Egypt, India, Indonesia, Malaysia, Mexico, Pakistan, 

Peru, Philipina, Polandia, Rusia, Afrika Selatan, Sri Lanka, Thailand, Turki, 

Venezuela, dan Vietnam. Negara-negara berkembang tersebut telah menerapkan 

PPP dalam proyek pembangunan di negaranya (Chandan, Sharma, 2012:156).49 

Pelaksanaan kerjasama pemerintah-swasta juga diatur dalam Keppres No.7 

tahun 1998. Pada tahun 2005 pemerintah mendefinisikan ulang substansi 

pelaksanaan Kerjasama Pemerintah (KPS) dengan Perpres No 67 tahun 2005 yang 

menggantikan Keppres No.7 tahun 1998, dan disusul dengan Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) No.38 tahun 2006 tentang manajemen resiko dalam proyek 

infrastruktur. Selanjutnya, Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) diatur dalam 

Perpres No. 67 tahun 2005 mengatur tentang prinsip, jenis, identifikasi dan proses 

pengadaan, tarif dan resiko, perjanjian dan ijin pengusahaan.50 

Dalam kemitraan pemerintah dan swasta yang dilakukan oleh pemerintah 

dan pihak Bank BNI, Bulog serta distributor, merupakan sebuah hubungan 

kerjasama di sektor pelayanan publik. Melalui kerjasama ini diharapkan akan 

dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat penerima manfaat. 

Kemitraan ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

dengan mempermudah akses pelayanan terhadap masyarakat serta memberikan 

kebebasan bagi masyarakat untuk memilih produk kualitas unggul.  

                                                           
49 Ibid 
50 ibid 
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C.  Progran Keluarga Harapan 

Program keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program 

penanggulangan kemiskinan yang telah diterapkan di Indonesia. Kedudukan PKH 

merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya51. 

PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

(TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk 

Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik. 

PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor 

utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Daerah, 

Departemen Sosial (Dinas Sosial), dan Badan Pusat Statistik. Untuk 

mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan 

konsultan World Bank.52 

Program Keluarga Harapan (PKH) sebenamya telah dilaksanakan di 

berbagai negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama program 

yang bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah Conditional 

Cash Transfers (CCT), yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. 

Program ini "bukan" dimaksudkan sebagai kelanjutan program Subsidi Langsung 

Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin 

mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian 

harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem 

perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. 

                                                           
51 Pedoman Umum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2016  
52 Kementerian Sosial RI, 2017, Program Keluarga Harapan, diakses pada 6 April 2017, 

<http://www.kemsos.go.id//modules.php?name=News&file=article&sid=404>.  

http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=404
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Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang 

memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika 

mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.Tujuan utama dari 

PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan 

tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Secara 

khusus, tujuan PKH terdiri atas: (1) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM; 

(2) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM; (3) Meningkatkan status 

kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM; 

(4) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, 

khususnya bagi RTSM.53 

Keberadaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat memberi manfaat 

yang baik bagi masyarakat atau Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di 

Indonesia terutama dalam hal ini di Kota Malang. Karena saat ini kemiskinan di 

Kota Malang masih bisa dibilang cukup tinggi. Dengan demikian konsep Program 

Keluarga Harapan (PKH) sesungguhnya didesain guna memberi dampak positif 

dan berkelanjutan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Indonesia 

terutama di Kota Malang apabila dapat diimplementasikan dengan baik serta 

diharapkan seluruh masyarakat penerima manfaat dapat memberikan kontribusi 

aktif dalam proses pelaksanaan program. 

 

 

                                                           
53 Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008 
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D. Pengentasan Kemiskinan 

Secara harfiah Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan miskin 

sebagai tidak berharta benda. Miskin juga berarti tidak mampu mengimbangi 

tingkat kebutuhan hidup standar, tingkat penghasilan dan ekonomi yang rendah. 

Secara singkat kemiskinan dapat didefenisikan sebagai suatu standar tingkat hidup 

yang rendah yaitu adanya kekurangan secara finasial pada sejumlah atau 

segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku dalam 

masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan secara umum kemiskinan diartikan 

sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau 

dasar. Mereka yang dikatakan berada di garis kemiskinan adalah apabila tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.   

Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan 

semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang 

melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi 

melainkan telah meluas hingga kedimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan 

politik. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan 

memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan 

maupun non makan.  

Membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan 

atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Definisi menurut UNDP 

dalam Cahyat (2004), adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan 

hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam 

http://www.landasanteori.com/
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pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan. Pada 

dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:54 

1. Kemiskinan absolut 

Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan 

kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar 

minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan 

demikian tingkat kemiskinan di kota Malang dihitung melalui pendapatan yang 

dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan 

perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Dalam kondisi yang 

dapat di identifikasi melalui kekurangan kebutuhan yang mendasar seperti 

makanan, air minum yang aman, rumah, serta pakaian. 

2. Kemiskinan relatif 

Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang 

sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih 

rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar 

ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka 

akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, 

sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi 

pendapatan.  

Menurut Todaro (1997) menyatakan bahwa variasi kemiskinan dinegara 

berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) perbedaan geografis, 

jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, (2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah 

oleh Negara yang berlainan, (3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan 

                                                           
54 Cahyat, A. Bagaimana kemiskinan diukur? Beberapa model perhitungan kemiskinan di 

Indonesia. Poverty and decentralization project CIFOR. Jakarta: BMZ. 2004. Hlm.12 
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kualitas sumber daya manusianya, (4) perbedaan peranan sektor swasta dan 

negara, (5) perbedaan struktur industri, (6) perbedaan derajat ketergantungan pada 

kekuatan ekonomi dan politik negara lain dan (7) perbedaan pembagian 

kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri. 

Kemiskinan menjadi masalah di hampir semua negara di dunia, sekalipun 

negara maju atau negara yang sedang berkembang. Di Indonesia, sebagai negara 

berkembang angka kemiskinan masih cukup tinggi. Karena itu, pemerintah 

melalui Badan Pusat Statistik (BPS) membuat kriteria kemiskinan, agar dapat 

menyusun secara lengkap pengertian kemiskinan sehingga dapat diketahui dengan 

pasti jumlahnya dan cara tepat menanggulanginya. Pengertian kemiskinan antara 

satu negara dengan negara lain juga berbeda. Pengertian kemiskinan di Indonesia 

dibuat oleh BPS. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep 

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan 

pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi 

untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari 

sisi pengeluaran. Selain itu kemiskinan juga diukur dari tingkat ketidak 

seimbangan antara pendapatan dan pengeluaran kebutuhan seseorang beserta 

kebutuhan setiap keluarga. 

Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di 

bagi menjadi beberapa konsep diantaranya:55  

1. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan 

Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). 

                                                           
55 BPS Kota Malang 
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Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan 

dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. 

2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran 

kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori 

perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 

52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, 

sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll) 

3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum 

untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi 

kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di 

perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. 

Aksioma-aksioma atau prinsip-prinsip untuk mengukur kemiskinan, yakni 

anonimitas, independensi, maksutnya ukuran cakupan kemiskinan tidak boleh 

tergantung pada siapa yang miskin atau pada apakah negara tersebut mempunyai 

jumlah penduduk yang banyak atau sedikit. Prinsip monotensitas, yakni bahwa 

jika kita memberi sejumlah uang kepada seseorang yang berada di bawah garis 

kemiskinan, jika diasumsikan semua pendapat yang lain tetap maka kemiskinan 

yang terjadi tidak mungkin lebih tinggi dari pada sebelumnya. Prinsip sensitivitas 

distribusional menyatakan bahwa dengan semua hal lain konstan, jika anda 

mentransfer pendapatan dari orang miskin ke orang kaya, maka akibatnya 

perekonomian akan menjadi miskin. 

Kemiskinan saat ini menjadi masalah yang tak kunjung selesai mengingat 

masih banyaknya masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, 
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terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok. Penanggulangan kemiskinan 

yang dilakukan oleh pemerintah seolah belum mampu mengatasi pemberantasan 

kemiskinan yang terjadi. Walaupun angka kemiskinan saat ini menurun namun 

dalam realita kemiskinan yang terjadi belum tuntas terselesaikan. 

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.56  

Pengentasan kemiskinan adalah salah satu pendekatan pembangunan yang 

berpusat pada rakyat sangat relevan sebagai paradigma kebijakan desentralisasi 

dalam penanganan masalah kemiskinan. Pendekatan ini menyadari tentang betapa 

pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan 

internal melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya 

materi dan nonmaterial. Selain itu diharapkan masyarakat dapat merubah pola 

pikir yang kaku menjadi pola pikir dinamis dengan harapan mampu bersaing 

dengan perubahan kondisi sekarang. 

Banyak upaya yang diterapkan dalam menjalankan program 

penanggulangan kemiskinan yang telah aktif dilakukan oleh pemerintan. Namun 

upaya lain juga sangat berpengaruh dalam penentasan kemiskinan yakni dengan 

partisipasi  aktif seluruh masyarakat melalui sebuah gerakan massif. Gerakan ini 

dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa upaya penganggulangan 

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

Hal.7 
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kemiskinan hanya merupakan tanggungjawab pemerintah. Partisipasi aktif 

masyarakat sangat berpengaruh dalam meningkatkan taraf perekonomian 

masyarakat. 

Dengan adanya program e-Warong KUBE PKH masyarakat mempunyai 

peran aktif dalam proses pelaksanaannya. Selain itu dengan adanya e-Warong 

KUBE PKH setidaknya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dan 

meringankan beban kebutuhan pangan mereka dengan adanya bantuan pangan 

non tunai. Selain itu dengan adanya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat 

KPM dapat memutus rantai kemiskinan dengan tercukupinya gizi masyarakat 

miskin khususnya yang berada di kota Malang. 

 


