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BAB III 

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 

A.  Karakteristik Kota Malang 

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur setelah 

Ibu kota Jawa Timur yakni Surabaya. Jumlah penduduk Kota Malang  845.973 jiwa 

(2014), dengan tingkat pertumbuhan penduduk berkisar 0,70% pertahun dari 2010-

2015, dan 0,63% pertahun dari 2014-2015.54  Selain jumlah pertumbuhan penduduk 

yang cukup tinggi, Kota Malang dikenal dengan kota pelajar dan Kota Malang yang 

berada di dataran tinggi juga banyak dikenal dengan julukan Kota Bunga dengan udara 

yang cukup dingin. 

Kota Malang secara geografis terletak pada posisi 112,06-112,07o Bujur Timur 

dan 7,06-8,02o Lintang Selatan mencakup luasan wilayah sebesar 11.006 ha. terletak 

di tengah-tengah wilayah administrasi Kabupaten Malang yakni berbatasan dengan 

batas administrasi sebagai berikut:  

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso 

2. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji 

3. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau 

4. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang.  

                                                           
54 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2016, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan  

Daerah (LP2KD) Kota Malang Tahun Anggaran 2016, Bappeda, Kota Malang. 
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Apabila dilihat pada peta, maka Kota Malang akan nampak sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Peta Kota Malang 

Sumber: RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 

 

Dalam ketetapan pembagian wilayah kota Malang, secara administratif terbagi 

menjadi 5 (lima) Kecamatan dengan total kelurahan yang ada sebanyak 57 (lima puluh 

tujuh) kelurahan.55  Dari 57 kelurahan yang ada, terbagi lagi menjadi 544 Rukun Warga 

(RW) dan 4.071 Rukun Tetangga (RT). 

 

 

                                                           
55 RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 
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Tabel 3.1 Persebaran Luas Wilayah Kota Malang setiap Kecamatan di Kota 

Malang Tahun 201556 

NO KECAMATAN LUAS (Km2) 

1. Kedungkandang 36,89 

2. Klojen 8,83 

3. Blimbing 17,77 

4. Lowokwaru 22,60 

5. Sukun 20,97 

 TOTAL 110,06 

Sumber: BPS Kota Malang Tahun 2015 

Berdasarkan paparan tabel diatas, luas wilayah Kecamatan terbesar diduduki 

oleh kecamatan Kedungkandang dengan jumlah kelurahan sebanyak 12 kelurahan 

yakni; kelurahan Kota Lama, Mergosono, Bumiayu, Wonokoyo, Buring, 

Kedunkandang, Lesanpuro, Sawojajar, Madyopuro, Cemorokandang, Arjowinangun, 

dan Tlogowaru. Serta luas wilayah paling sedikit yakni pada Kecamatan Klojen Kota 

Malang dengan jumlah kelurahan sebanyak 11 kelurahan. 

Pada umumnya, kota Malang merupakan dataran tinggi yang mempunyai 

struktur tanah yang cukup subur. Pada kota Malang bagian selatan merupakan dataran 

tinggi yang cukup luas dan sangat cocok untuk industri. Kota Malang bagian timur 

dan bagian utara yang sangat luas bagus untuk pertanian. Sedangkan kota Malang 

                                                           
56 Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang Tahun 2015 
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bagian barat yang menjadi sentra pendidikan yang merupakan bagian terpadat di kota 

Malang. 

Potensi alam yang dimiliki kota Malang adalah permukaan yang cukup tinggi 

yaitu 440 – 667 meter di atas permukaan air laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi 

terletak pada pegunungan Buring yang terletak disebelah Timur Kota Malang. Dari 

atas pegunungan ini tampak terlihat jelas pemandangan yang indah antara lain dari arah  

Barat terlihat barisan gunung Kawi dan Panderman, sebelah utara adalah gunung 

Arjuno, sebelah Timur adalah gunung Semeru dan jika melihat ke bawah terlihat 

hamparan rumah yang cukup padat di daerah pusat perkotaan. Sedangkah sungai yang 

mengalir di wilayah kota Malang adalah sungai Brantas, sungai Metro, sungai Sukun, 

sungai Bangau dan sungai Amprong.57 

Kondisi cuaca di kota Malang cukup sejuk dengan rata-rata suhu udara 

mencapai antara 22,2oC sampai 24,5oC. Sedangkan suhu maksimal mencapai 32,3oC 

dan suhu terendah 17,8oC. Rata-rata kelembaban udara berkisar 74% - 82%, dengan 

kelembaban maksimum 97% dan minimum mencapai 37%. Seperti umumnya daerah 

lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan 

musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso, curah hujan 

yang relatif tinggi terjadi pada bulan Januari, februari, Maret, April dan Desember. 

Sedangkan pada bulan Juni, Agustus dan November curah hujan relatif rendah.58 

 

                                                           
57 Ibid 
58 Ibid  
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B.  Kondisi Umum Daerah 

Perkembangan pembangunan di kota Malang dari tahun ke tahun menunjukkan 

kemajuan yang sangat pesat. Terbukti dari berbagai bidang kehidupan masyarakat, 

yang meliputi bidang pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, 

lingkungan hidup, fasilitas umum, perumahan, kesehatan, budaya, pendidikan, 

perlindungan sosial dan bahkan pariwisata yang mulai dikenal masyarakat luar. 

Walaupun banyak peningkatan, namun tetap banyak kendala dan masalah yang belum 

sepenuhnya terselesaikan. 

Pembangunan Kota Malang yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan 

kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang pelayanan 

umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas 

umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, serta perlindungan sosial. 

Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai, tetapi masih banyak pula tantangan 

dan masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan.  

Pembahasan mengenai tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, 

sesungguhnya masih bersifat sangat terbuka untuk dikemukakan dalam suatu media 

diskusi lebih lanjut. Namun demikian, sebagai bahan pembahasan mengenai 

pencapaian pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi bagi 

masyarakat Kota Malang, dapat diindikasikan dari tingkat pencapaian PDRB (Produk 

Domestik Regional Bruto) baik menggunakan dasar penghitungan harga konstan 

maupun harga berlaku.  PDRB ini dikelompokkan ke dalam sembilan sektor, yaitu 

sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industry pengolahan; listrik, gas dan 
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air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; 

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa.  

Fenomena ini menunjukkan bahwa tipikal Kota Malang bukanlah daerah 

agraris yang mengandalkan bidang pertanian, dan bukan pula sebagai kawasan 

pertambangan dan/atau galian. Lebih jelasnya, ketiga sektor tertinggi penyumbang 

PDRB Kota Malang adalah:59 

1. Perdagangan, Hotel dan Restoran (Sektor Tersier), 

2. Industri Pengolahan (Sektor Sekunder), dan 

3. Jasa-Jasa (Sektor Tersier) 

Dengan demikian, untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Kota Malang, upaya-upaya bidang ekonomi yang dapat dilakukan dan perlu untuk terus 

dikembangkan adalah dengan memberikan perhatian yang tinggi terhadap jenis-jenis 

usaha di tiga bidang tersebut, maupun jenis-jenis usaha yang pada dasarnya menjadi 

penunjang dari ketiga sektor ekonomi tersebut di atas.  

Tingkat pertumbuhan ekonomi juga mengindikasikan tingkat kesejahteraan 

masyarakat juga. Nilai pertumbuhan ekonomi Kota Malang relatif tinggi hingga 

melampaui nilai pertumbuhan ekonomi kawasan regional JawaTimur. Pertumbuhan 

ekonomi Kota Malang pada Tahun 2009 hingga tahun 2013 berturut-turut adalah 

6,21%, 6,25%, 7,08% dan 7,57%, dan 7,30% sebagaimana ditampilkan pada grafik 

berikut: 

                                                           
59 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013 - 2018 



 
 

63 

Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang Tahun 2009-

2013(%) 

 

Sumber:RPJMD Kota Malang60 

Pemerintah kota Malang terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian 

daerah. Salah satunya dengan menstabilkan perekonomian masyarakat miskin dengan 

mendukung program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Banyak 

inovasi yang dilakukan pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalah kemiskinan 

yang terus menerus manjadi faktor utama penghambat perkembangan perekonomian 

khususnya di Kota Malang. Salah satunya dengan melaksanakan program e-Warong 

KUBE PKH yang menjadi titik poin pemberdayaan masyarakat sebagai bekal 

kemandirian masyarakat dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Walaupun letak 

kota Malang yang sangat strategis yang merupakan jantung perekonomian namun 

masih banyak masyarakat yang menyandang warga miskin dan menjadi tantangan 

tersendiri bagi pemerintah untuk menyelesaikannya.  

                                                           
60 Ibid 
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Tabel 3.3 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks 

Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Malang, 

2008-201461 

Tahun Jumlah 

Penduduk 

Miskin (000) 

Presentase 

Penduduk 

Miskin (%) 

Garis Kemiskinan 

(Rp/kapita/Bulan) 

P1 

(%) 

P2 

(%) 

2008 57,20 7,22 249.320 1,54 0,44 

2009 44,37 5,58 252.024 1,14 0,33 

2010 48,40 5,90 274.864 1,17 0,34 

2011 45,44 5,50 302.103 0,73 0,17 

2012 43,40 5,19 330.765 0,96 0,27 

2013 40,90 4,85 362.162 0,48 0,07 

2014 40,64 4,80 381.400 0,43 0,06 

Sumber: BPS Kota Malang 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, penurunan tingkat kemiskinan salah 

satunya dipengaruhi adanya bantuan sosial yang diberikan pemerintah. Berdasarkan 

data BPS Kota Malang, bahwa tingkat kemiskinan kota Malang pada tahun 2008 

jumlah penduduk miskin sebesar 572.000, pada tahun 2009 sebesar 443.700 pada tahun 

2010 sebesar 484.000 pada tahun 2011 sebesar 454.4000, pada tahun 2012 sebesar 

434.000, pada tahun 2013 409.000, pada tahun 2014 406.000.62 Hal ini menunjukan 

bahwa dari tahun ketahun jumlah penduduk miskin mengalami fluktuatif, namun 

secara garis besar tingkat kemiskinan di kota Malang mengalami penurunan. Program  

bantuan sosial yang dilakukan merupakan salah satu gerakan pendukung masyarakat 

agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

                                                           
61 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan 

Kemiskinan (P2) Kota Malang, 2008-2014 

https://malangkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/432 diakses pada tanggal 9 Agustus 2017 
62 BPS Kota Malang 

https://malangkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/432
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Sedangkan dilihat dari Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Raskin, 

penerima Raskin di Kota Malang dari tahun 2009 sampai dengan 2012 mengalami 

tingkat penurunan dengan angka sebagai berikut, pada Tahun 2009 sebesar 26.732 

RTS, pada tahun 2010 sebanyak 25.816 RTS, pada Tahun 2011 sebanyak 20.359 RTS 

dan pada Tahun 2012 sebanyak 16.990 RTS.63 Hal ini menunjukan bahwa bantuan 

sosial yang diberikan pemerintah sedikit membantu pemenuhan kebutuhan pokok 

masyarakat khususnya warga miskin. Sehingga mereka mendapatkan keringanan 

dalam pemenuhan perekonomian mereka sekaligus mengalokasikan pendapatan 

perekonomian mereka untuk kebutuhan lain. Walaupun bantuan raskin yang diberikan 

pemerintah tidak dapat memutus rantai kemiskinan yang ada setidaknya masyarakat 

sedikit terbantu dengan pemenuhan pangan mereka. 

  

                                                           
63 Ibid 
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Masalah kemiskinan di perkotaan dikarenakan tidak saja menyangkut 

pekerjaan, pendapatan, perumahan, tetapi berkait pula dengan masalah sosial lain yang 

bersifat pathologis seperti ketunaan sosial, kerentanan terhadap kriminalitas dan tindak 

kekerasaan. Oleh karena itu kemiskinan di kota sering dikatakan miskin plus, yaitu 

selain miskin mereka juga tidak jarang menjadi penyandang masalah sosial lain yang 

bersifat pathologis.64 

Terbatasnya daya dukung lingkungan juga memicu munculnya kawasan kumuh 

yang merusak keindahan, ketertiban, mengganggu kesehatan serta rawan terjadi 

bencana banjir dan kebakaran.  Penilaian dan penentuan terhadap kawasan kumuh di 

Kota Malang ditentukan dari beberapa kriteria antara lain permukiman yang memiliki 

legalitas resmi, sarana dan prasarana kurang lengkap/tidak memadai, kondisi bangunan 

yang kurang memadai (mayoritas temporer/semi, padat dan tidak teratur (karena 

pertumbuhannya tidak terencana), kesehatan lingkungan dan sanitasi yang rendah, 

permukiman miskin, permukiman kumuh ada di sekitar pusat kota, tingkat kepadatan 

penduduk tinggi, tingkat pendidikan rata-rata rendah, tingkat pendapatan sebagian 

besar rendah (kondisi perekonomian rata-rata rendah), tingkat pengangguran tinggi dan 

tingkat kerawanan sosial tinggi. Dengan melihat beberapa kriteria mengakibatkan 

kurang baiknya kondisi hidup masyarakat yang bermukim didaerah tersebut, baik dari 

segi tampilan wilayah maupun bagi kesehatan lingkungan. 

  

                                                           
64 Ibid 



 
 

67 

 

C.  Gambaran Dinas Sosial Kota Malang 

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Malang 

a. Kedudukan  

1) Dinas Sosial Kota Malang merupakan unsur perangkat daerah yang 

bergerak di bidang sosial 

2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di  

bawah dan bertanggungjawan kepada Walikota melalui Sekretaris 

Daerah. 

b. Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Sosial Kota Malang melaksanakan tugas pokok penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas 

pokok tersebut, Dinas Sosial Kota Malang mempunyai fungsi:65 

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial; 

2) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang sosial; 

3) Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan kerja sama di 

bidang sosial; 

4) Pelaksanaan pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) lainnya; 

5) Pelaksanaan pelayanan dan rehabiltasi kesejahteraan sosial; 

                                                           
65 Publikasi Pemerintah Dinas Sosial  Kota Malang 
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6) Pelaksanaan pembinaan anak terlantar, para penyandang cacat, panti 

asuhan/panti jompo, eks penyandang penyakit sosial, eks narapidana, 

Pekerja Seks Komersial (PSK), narkoba dan penyakit sosial lainnya; 

7) Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, pengemis, 

pemulung, Anak Jalanan, psikotik; 

8) Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial; 

9) Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna, Karang 

Werda, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Tenaga Kerja Sosial 

Kecamatan (TKSK), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat 

(WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejateraan Sosial (WPKS), Organisasi 

Sosial (Orsos), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), 

Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial, Keluarga 

Pioner dan taruna Siaga Bencana (TAGANA); 

10) Pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan Loka Bina Karya (LBK) 

Pandanwangi, Barak Sukun, Taman Makam Pahlawan, Makam 

Pahlawan Trip dan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS); 

11) Pemberian rekomendasi klien ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), 

Panti Rehabilitasi Sosial (PRS), Panti Sosial (PS), Panti Sosial Asuhan 

Anak (PSAA), Panti Jompo dan Panti Balita; 

12) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah 

(UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB); 

13) Pelaksanaan kegiatan penanganan pengungsi akibat korban bencana; 

14) Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang sosial; 
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15) Pemberian dan pencabutan perizinan di  bidang sosial yang menjadi 

kewenangannya; 

16) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang sosial 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

17) Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap 

berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas 

pokok dan fungsi; 

18)  Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam 

rangka penyelenggaraan tugas pokok fungsi; 

19) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaannya; 

20) Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak; 

21) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,kepegawaian rumah tangga, 

perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; 

22) Pelaksanaan Standar Pelayananan Minimal (SPM); 

23) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan 

Standar Operasional dan Prosedur (SOP); 

24) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau 

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang 

bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 

25) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial; 
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26) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait 

layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; 

2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Malang 

 Struktur Organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar dapat mendukung berjalannya 

organisasi tersebut dengan baik. Berdasarkan struktur organiasai dibawah, 

Seksi Pemberdayaan Sosial, merupakan unit yang menangani permasalahan 

Program Keluarga Harapan (PKH).  Dalam tugas dan fungsinya dinas sosial 

dibagi menjadi tiga bidang pelaksanaanya antara lain; bidang rehabilisasi 

sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial yang mempunyai peran 

yang sangat penting dalam mengatasi segala macam persoalan sosial yang ada 

di masyarakat. Dalam pelaksanaan program e-Warong KUBE PKH atas 

pengawasan bidang pemberdayaan sosial dengan dasar penanganan fakir 

miskin. Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Malang, adapun dapat dilihat 

sebagai berikut: 
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Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Malang 

 

Sumber: Publikasi Pemerintah, Dinas Sosial Kota Malang  

 

D. Program e-Warong KUBE PKH 

Sesuai mandat dari Presiden kita Bapa Jokowi Widodo tahun 2016 bahwa 

seluruh bantuan yang diberikan kepada masyarakat sebisa mungkin disalurkan secara 

non-tunai dengan memperluas keuangan inklusif. Oleh karena itu Kementrian Sosial 

dibawah naungan Direktorat Penanganan Fakir Miskin dalam pelaksanaanya 

membentuk trobosan program penyaluran bantuan secara non-tunai yakni program e-

Warong KUBE PKH. program e-warong KUBE PKH merupakan program lanjutan 

dari program keluarga harapan yang ada sejak tahun 2007 yang termasuk dalam 

program pemberdayaan masyarakat rumah tangga sangat miskin. 
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Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan 

kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program 

penanggulangan kemiskinan lainnya.66 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. Sekaligus 

meningkatkan kesejahteraan mereka dan jaminan hidup layak. 

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. 

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.67 

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 

                                                           
66 Pedoman Umum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2016  
67 Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008 
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berkelanjutan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Indonesia terutama di 

Kota Malang apabila dapat diimplementasikan dengan baik pula. 

Menindaklanjuti mandate dari bapak Presiden pemerintah khususnya 

Kementrian Sosial  menciptakan suatu inovasi baru yang diharapkan mampu 

menjawab segala persoalan yang ada saat ini yakni dengan memberdayakan 

masyarakat secara aktif dan mengutamakan nilai universal dan budaya lokal maka 

dibentuklah program e-Warong KUBE PKH. 

E-Warong KUBE PKH adalah sarana usaha yang didirikan oleh KUBE di 

bidang jasa sebagai sarana pencairan bantuan sosial non tunai berupa bahan pangan 

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

produksi anggota KUBE.68 Pelaksanaan program ini menekankan prinsip swakelola 

dan gotong-royong dengan keterlibatan secara aktif dari semua anggota KUBE dalam 

pengambilan keputusan atas pengelolaan aktivitas sosial ekonomi sesuai dengan 

kebutuhan, potensi dan sumber daya lokal. 

Dari pengertian tersebut di atas e-Warong KUBE-PKH melayani 4 (empat) hal 

yaitu: (1) Pelayanan jasa pencairan bantuan sosial non-tunai berupa bahan pangan 

pokok secara elektronik; (2) penyediaan kebutuhan-kebutuhan pokok warga 

masyarakat lingkungan sekitarnya; (3) Pemasaran hasil produksi penerima bantuan 

dan (4) Penarikan bantuan sosial secara tunai oleh penerima manfaat seperti penerima 

program PKH. 

                                                           
68 Pedoman teknis penanganan fakir miskin di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan 

antara negara melalui e-Warong KUBE PKH, Hlm.12 
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Pencairan bantuan sosial non-tunai berupa bahan pangan pokok secara 

elektonik yang ditujukan bagi penerima manfaat yang meliputi bahan pangan pokok 

yaitu: beras, minyak goreng, gula, kecap, dan tepung terigu. Penyediaan bahan pangan 

pokok tersebut dilakukan atas kerjasama Kementerian Sosial dengan Perum Bulog 

atau badan usaha terkait yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha untuk 

penyediaan bahan pokok sebagai distributor bahan yang ada di e-Warong KUBE 

PKH. Dalam kegiatan ini harga sudah ditetapkan dan hanya bisa dibayar melalui 

transaksi elektronik dengan nominal yang telah ditetapkan yang telah diterima oleh 

masing-masing penerima manfaat setiap bulannya atau setiap periode penerimaan 

bantuan sosial.  

Selain dari Perum Bulog atau badan usaha yang menyelenggarakan berbagai 

kegiatan usaha untuk penyediaan bahan pokok, e-Warong KUBE-PKH dapat 

diperoleh dari hasil produksi masyarakat sekitar dan memasarkannya. Selain itu e-

Warong KUBE-PKH diharapkan juga berperan sebagai pemasaran hasil-hasil 

produksi dari penerima manfaat seperti hasil kerajinan tangan, home industri, roti, es 

mambo, kerupuk ikan, kerajinan tangan yang telah dikemas dll.  

Pemasaran yang dilakukan tidak hanya terbatas dilingkungan masyarakat 

sekitarnya tetapi lintas kabupaten dan provinsi. Untuk memudahkan transaksi 

keuangan bagi masyarakat khususnya penerima manfaat e-Warong KUBE-PKH 

berfungsi sebagai tempat penarikan uang tunai dari berbagai provider bank umum 

milik Negara. 

E-Warong sendiri selain dari Kementerian sosial sebagai pelaksana program 

juga banyak melibatkan pemangku kepentingan utama yang berperan dalam 
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pelaksanaan program ini adalah (i) KMIS, (ii) bank mitra, (iii) Bulog atau pemasok 

barang lainnya, dan (iv) Kube Jasa. Secara garis besar masing-masing pemangku 

kepentingan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:69 

1. Kemensos 

Dalam program e-Warong, Kemensos (Ditjen PFM) bertindak sebagai 

penanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan program. Sekaligus penggagas 

atas pelaksanaan program elektronik warung gotong royong kelompok usaha bersama 

program keluarga harapan. 

2.  KMIS 

KMIS merupakan koperasi primer yang beranggotakan para peserta PKH. 

Secara resmi KMIS berdiri pada 5 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Menteri 

Koperasi dan UKM No. 001782/BH/M.KUKM.2/VIII/ 2016. Kemensos memberikan 

mandat kepada KMIS untuk mengelola e-Warong. KMIS pada dasarnya dirancang 

untuk keperluan penerima bansos dan subsidi melalui kerja sama dengan Kube Jasa. 

Untuk itu, KMIS melakukan kontrak kerja sama dengan distributor dalam 

menyediakan bahan pangan pokok (dalam hal ini Bulog) yang akan dipasarkan melalui 

e-Warong. Selain itu, dalam rangka memperluas inklusi keuangan dan 

mengembangkan transaksi nontunai di e-Warong, KMIS harus bekerja sama dengan 

Perhimpunan Bank Negara (Himbara) sebagai bank mitra. KMIS juga mendapat tugas 

memberdayakan penerima bansos dan subsidi agar memiliki jiwa kewirausahaan, 

                                                           
69 Kajian Awal Pelaksanaan Program e-Warong KUBE PKH 2017 
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berlaku hemat, dan disiplin, serta membantu mempersiapkan standardisasi produk 

Kube Produksi. 

3. Bank Mitra 

Dalam penyaluran bansos dan subsidi nontunai, program e-Warong mendapat 

dukungan Himbara dengan menggunakan teknologi berbasis situs web dan e-wallet 

(dompet elektronik). Bantuan ini diberikan bank anggota Himbara melalui kontrak 

kerja sama dengan KMIS. Melalui kerja sama ini, Kube Jasa akan menjadi agen bank 

dan dapat memperoleh kredit usaha rakyat (KUR) atas jaminan rekomendasi KMIS. 

Sebagai agen bank, e-Warong dapat melayani fungsi dasar perbankan umumnya. 

Sebagai contoh, pada Gambar 1 ditunjukkan bahwa sebagai agen Bank BNI, e-Warong 

dapat melakukan fungsi pembukaan rekening, setoran dan tarik tunai, pembeliaan     

dan pembayaran (listrik dan air) bagi penerima bansos dan masyarakat umum. Dalam 

kaitannya dengan program e-Warong, bank menjamin tersalurnya bansos dan subsidi 

kepada penerima secara tepat. 
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Gambar. 3.4 Informasi Mengenai Agen BNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT. Bank Negara Indonesia, 2016 

4.  Kube Jasa 

Dalam rancangannya, pemilik dan pengelola e-Warong adalah Kube Jasa 

(kelompok ini merupakan kelompok bentukan baru yang khusus dibuat untuk program 

e-Warong) yang terdiri atas tiga orang pengurus (ketua, sekretaris, dan bendahara) dan 

tujuh anggota penerima bansos dan seorang supervisor. Kesepuluh orang tersebut 

wajib bersepakat melalui perjanjian formal di antara mereka untuk menentukan lokasi 

e-Warong dan menunjuk pengelolanya. Dalam mendirikan e-Warong, Kube Jasa 

mendapat Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) sebesar Rp10.000.000 dari 

Kemensos untuk perbaikan/pendirian bangunan kios, dan pembelian rak, etalase, dan 

alat-alat lain. Anggota Kube Jasa adalah mereka yang bertempat tinggal di sekitar 

lokasi e-Warong. Mereka bertanggung jawab atas keberlangsungan operasi e-Warong 
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dan memelihara hubungan baik dengan Kube lain. Secara sukarela, anggota Kube Jasa 

menjadi anggota KMIS dan dalam mengelola stok barang dan lalu lintas transaksi 

keuangan bertanggung jawab kepada KMIS.  

Setiap Kube Jasa yang mendapat penetapan resmi oleh Direktorat Jenderal 

Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM) memperoleh bansos sebesar Rp20.000.000 

untuk pembelian peralatan, perlengkapan, dan modal kerja e-Warong seperti 

penyediaan listrik dua titik 900 watt, tablet dengan spesifikasi tertentu, printer, layanan 

internet selama setahun, timbangan, vacuum (mesin pengemas hampa udara), freezer 

(lemari pendingin), dan alat pengangkut berupa trolley. Kriteria pembentukan e-

Warong yang tercantum dalam permensos di atas adalah (i) lokasi e-Warong terkoneksi 

dengan jaringan internet dan jaringan listrik; (ii) e-Warong melayani 500 sampai 1.000 

keluarga penerima manfaat bansos; (iii) e-Warong menggunakan tempat/rumah 

pengurus Kube Jasa atau tempat lain berdasarkan kesepakatan anggota Kube; dan (iv) 

e-Warong melaksanakan transaksi bansos secara nontunai.  

Agar Kube Jasa dan e-Warong mendapatkan status sebagai lembaga formal, 

pendirian keduanya harus mengikuti tiga langkah berikut. Pertama, pendamping 

bersama peserta program PKH membuat proposal permohonan pendirian Kube Jasa 

dan e-Warong kepada Direktur Jenderal (Dirjen) PFM dengan melampirkan foto lokasi 

calon e-Warong. Kedua, proposal tersebut harus mendapat persetujuan/rekomendasi 

baik dari Dinsos provinsi dan Dinsos kabupaten/kota setempat. Ketiga, Ditjen PFM 

bersama Dinsos provinsi dan Dinsos kabupaten/kota melakukan validasi proposal 

sebelum Dirjen PFM mengeluarkan persetujuan pendirian Kube Jasa dan e-Warong. 
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5. Bulog 

Sebagai distributor merupakan lembaga yang bertanggung jawab menyediakan 

bahan pangan pokok dalam jumlah dan mutu yang terjamin, dan dengan harga yang 

terjangkau. Dalam pelaksanaannya telah menjalin kerjasama dengan KMIS dan Bank 

terkait dengan pengembangan sistem pasokan dan pembayaran yang efektif dan 

efisien. Pemesanan barang dilakukan secara terpusat oleh KMIS untuk disalurkan ke 

e-Warong dengan harga lebih murah dari pada harga warung di sekitarnya.  

Berikut merupakan mekanisme kerja pelaksanaan program e-Warong. secara 

garis besar, prosesnya adalah sebagai berikut:70 

1. Kemensos memberikan data penerima PKH kepada KMIS dan bank mitra. 

2. Bank mitra membuka rekening, menerbitkan KKS, dan mendistribusikan kepada 

masing-masing peserta PKH. 

3.  Kemensos mentransfer dana PKH kepada bank mitra dan bank mitra kemudian 

menyalurkan ke rekening masing-masing peserta PKH. 

4. KMIS memesan barang kepada Bulog atau distributor lain, dan kemudian 

melakukan pembayaran kepada mereka. 

5. Bulog mendistribusikan pesanan dari KMIS kepada masing-masing e-Warong. 

6. Peserta PKH mencairkan bansos nontunai di lokasi e-Warong. 

7. Selain sebagai titik distributor bansos nontunai, e-Warong juga dapat bekerja 

sama dengan Kube Produksi dalam memasarkan produknya di e-Warong. 

                                                           
70Ibid 
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Gambar 3.5 Pola hubungan Kemensos-KMIS-e-Warong Kube-PKH-Bank-

Distributor

 
Sumber: Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, 2016. 

Dari gambar diatas terpapar bahwa pemasok barang bukan hanya dari 

distributor maupun dari bulog saja. Melainkan juga berasal dari kelompok usaha 

bersama yang terbentuk dari sekelompok orang yang memiliki keahlian dan minat yang 

sama dengan cara membentuk suatu kelompok yang disebut KUBE Jasa dan KUBE 

Produksi.  

KUBE Produksi yaitu suatu usaha dibidang produksi dengan melatih 

ketrampilan dan mengasah kemampuan dengan menciptakan suatu produk yang 

memiliki nilai ekonomis yang bertujuan untuk membantu dan menambah 

perekonomian masing-masing anggota. 

Dalam pembahasan penelitian yang berfokus pada KUBE Jasa yang merupakan 

titik sasaran peneliti sebagai agen bank, tempat penyaluran bantuan sosial, sekaligus 

tempat pemasaran barang KUBE prduksi. KUBE jasa yaitu kelompok usaha bersama 

yang bergerak dibidang jasa dengan membentuk e-warong yang melayani pengambilan 



 
 

82 

bantuan pangan non-tunai. Sekaligus sebagai tempat pemasaran hasil produksi KUBE 

Produksi yang diharapkan menjadi central-central perekonomian di daerah masing-

masing. Selain itu dengan adanya KUBE Jasa dan KUBE Produksi dapat melatih 

masyrakat khusunya para penerima manfaat untuk lebih mandiri dalam memenuhi 

kebutuhan perekonomian mereka. Sesuai dengan peraturan menteri sosial republik 

Indonesia No. 25 Tahun 2016 bahwa pembentukan KUBE Jasa terdiri dari 10 (sepuluh) 

orang anggota dan 1 (satu) penyelia yang merangkak menjadi pendamping para 

anggota PKH. Masing-masing anggota KUBE memiliki hak dan peran yang sama 

dalam mengambil keputusan atas keberlangsungnya e-Warong sebagai salah satu 

tujuannya yaitu penyaluran bantuan sosial yang diberikan pemerintah. 

Alur pemberian bantuan pangan non-tunai bagi anggota penerima manfaat 

setiap tahun dicairkan melalui enam tahapan atau setiap dua bulan sekali sebanyak Rp. 

220.000,00. Bantuan pangan non tunai yang diberikan kepada Tangga Sangat Miskin 

(RTSM) yang telah terpilih sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan 

mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam program tersebut. Bukti kepesertaannya 

adalah dengan memiliki kartu peserta PKH yang tercantum nama ibu/wanita yang 

mengurus anak. Untuk pembayaran sendiri di Kota Malang mulai tahun 2016 

diberlakukan sistem non-tunai yang pembayaran langsung dikirim kepada rekening 

peserta PKH. Pencairan dana PKH sendiri dilakukan dalam dua bulan sekali.71 

                                                           
71 Wawancara dengan Bapak Fauzan Selaku Korkot Pendamping PKH, Kota Malang, dilaksanakan pada  

12 Januari 2018 pukul 08.30 WIB. 
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 Pengambilan bantuan pangan non tunai tersebut dapat di ambil atau dicairkan 

di e-warong terdekat dengan cukup membawa kartu atm yang telah didapat. 

Selanjutnya penerima bantuan dapat memilih kebutuhan pokok sesuai kebutuhan 

dengan nominal bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Jumlah e-warong di Kota 

Malang sendiri sudah terbentuk sebanyak 22 e-warong yang tersebar di seluruh 

kecamatan yang ada di Kota Malang dengan pembagian sesuai dengan jumlah peserta 

penerima manfaat. 
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Berikut daftar e-Warong KUBE PKH yang ada di malang: 

Tabel 3.3 Daftar e-Warong KUBE PKH di Kota Malang  

NO 
NAMA 

KELOMPOK 
Ketua 

ALAMAT 

PENDAMPING KELENGKAPAN PROPOSAL KETERANGAN 

KECAMATAN KELURAHAN 

1 

BUNDA 

MANDIRI 

JAYA 

SITI ASIH BLIMBING BUNULREJO 
NOVI MAYA 

ROSITA.S.SOS 

PROPOSAL SUDAH  PERNAH DIAJUKAN 

DAN DIKIRIM PADA SAAT RAKOR 

TANGGAL 8 FEBRUARI DI SURABAYA 

PENGAJUAN 

BARU 

2 
PENDIRI 

SEJAHTERA 

ARI 

KUSNANTI 
BLIMBING BALEARJOSARI 

GASTI  

RATNAWATI 

PROPOSAL SUDAH  PERNAH DIAJUKAN 

DAN DIKIRIM PADA SAAT RAKOR 

TANGGAL 8 FEBRUARI DI SURABAYA 

PENGAJUAN 

BARU 

3 
MANDIRI 

BERKAH JAYA 

NUNUNG 

SURYANTI 
BLIMBING POLEHAN 

KHOIRUL 

HUDA 

PROPOSAL SUDAH  PERNAH DIAJUKAN 

DAN DIKIRIM PADA SAAT RAKOR 

TANGGAL 8 FEBRUARI DI SURABAYA 

SUDAH 

REALISASI 

4 
WANITA 

BERANI MAJU 

YULI 

ANDARI 
BLIMBING PURWODADI 

GASTI  

RATNAWATI 

PROPOSAL SUDAH  PERNAH DIAJUKAN 

DAN DIKIRIM PADA SAAT RAKOR 

TANGGAL 8 FEBRUARI DI SURABAYA 

PENGAJUAN 

BARU 

5 
SUKUN 

SEJAHTERA 

SUSI  

NAWATI 
SUKUN SUKUN IR NASIANTO 

PROPOSAL SUDAH  PERNAH DIAJUKAN 

DAN DIKIRIM PADA SAAT RAKOR 

TANGGAL 8 FEBRUARI DI SURABAYA 

  

6 
TANJUNGREJO 

BERSATU 

SRI 

SUNARSIH 
SUKUN TANJUNGREJO IR.NASIANTO 

PROPOSAL SUDAH  PERNAH DIAJUKAN 

DAN DIKIRIM PADA SAAT RAKOR 

TANGGAL 8 FEBRUARI DI SURABAYA 

PENGAJUAN 

BARU 
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7 SRIKANDI ASIA KLOJEN BARENG 
ELY 

SETYORINI Y 

PROPOSAL SUDAH  PERNAH DIAJUKAN 

DAN DIKIRIM PADA SAAT RAKOR 

TANGGAL 8 FEBRUARI DI SURABAYA 

SUDAH 

REALISASI 

8 
KAUMAN 

BERKAH 
ROSIDA KLOJEN KAUMAN 

DHONI ANDHI 

PURWADI 

PROPOSAL SUDAH  PERNAH DIAJUKAN 

DAN DIKIRIM PADA SAAT RAKOR 

TANGGAL 8 FEBRUARI DI SURABAYA 

PENGAJUAN 

BARU 

9 GOPI SUSIANA 
LOWOKWAR

U 
TASIKMADU 

NOVIANI,S.SO

S 

PROPOSAL SUDAH  PERNAH DIAJUKAN 

DAN DIKIRIM PADA SAAT RAKOR 

TANGGAL 8 FEBRUARI DI SURABAYA 

PENGAJUAN 

BARU 

10 SEROJA SUNAMI 
LOWOKWAR

U 

TUNJUNGSEKA

R 

IKA 

RACHMAWAT

ININGSIH 

PROPOSAL SUDAH  PERNAH DIAJUKAN 

DAN DIKIRIM PADA SAAT RAKOR 

TANGGAL 8 FEBRUARI DI SURABAYA 

PENGAJUAN 

BARU 

11 CITRA SUNAYAH 
LOWOKWAR

U 

TUNGGULWUL

UNG 

ARIF CITRA 

PERMANA,SE 

PROPOSAL SUDAH  PERNAH DIAJUKAN 

DAN DIKIRIM PADA SAAT RAKOR 

TANGGAL 8 FEBRUARI DI SURABAYA 

PENGAJUAN 

BARU 

12 RAJAJOWAS 
CHOIRIYA

H 

KEDUNGKA

NDANG 
SAWOJAJAR SULISTAMA 

PROPOSAL SUDAH  PERNAH DIAJUKAN 

DAN DIKIRIM PADA SAAT RAKOR 

TANGGAL 8 FEBRUARI DI SURABAYA 

PENGAJUAN 

BARU 

13 
MANDIRI 

SEJAHTERA 

MUSYARO

FAH 

KEDUNGKA

NDANG 
MADYOPURO SULISTAMA 

PROPOSAL SUDAH  PERNAH DIAJUKAN 

DAN DIKIRIM PADA SAAT RAKOR 

TANGGAL 8 FEBRUARI DI SURABAYA 

SUDAH 

REALISASI 

14 
WANITA 

MANDIRI 

DWI 

KARIYATI 

KEDUNGKA

NDANG 
MERGOSONO 

WAHYU IDA 

HERAWATI 
  

PENGAJUAN 

BARU 

15 
SEJAHTERA 

BERSAMA 

ISTIQOMA

H 

KEDUNGKA

NDANG 
TLOGOWARU 

ALFAN 

BAGIANTO 
  

PENGAJUAN 

BARU 

16 
MANDIRI 

BERKARYA 
ANIS 

KEDUNGKA

NDANG 
BURING 

DEDIK 

SETYOBUDI 
  

PENGAJUAN 

BARU 
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17 
MAJU 

SEJAHTERA 

SRI PUJI 

ASTUTIK 
SUKUN BANDULAN 

RACHMAT 

PRAYUDI 

PENGAJUAN 

BARU 

18 

GADANG 

BERKAH 

SEJAHTERA 

SUNARSIH SUKUN GADANG 

DEKA 

RANGGA 

PUTRA 

PENGAJUAN 

BARU 

19 

HARAPAN 

MAKMUR 

JAYA 

MARIA 

ULFA 

LOWOKWAR

U 
TULUSREJO 

RAHMA 

ARIANI 

PENGAJUAN 

BARU 

20 JATI MANDIRI NGATIAH 
LOWOKWAR

U 
JATIMULYO 

BADRI 

HAMZAH 

PENGAJUAN 

BARU 

21 
MITRA USAHA 

BERSAMA 
SULAMI BLIMBING PURWANTORO 

NOVI MAYA 

ROSITA.S.SOS 

PENGAJUAN 

BARU 

22 GAMA AREMA 
ROSI 

DIANTI 
SUKUN 

BANDUNG 

REJOSARI 

SRI 

ENDAHYANI 

PENGAJUAN 

BARU 
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