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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Penanggulangan kemiskinan menjadi agenda kebijakan sosial yang 

penting karena sesuai dengan amanat UUD 1945 alinea ke 4 bahwa pemerintah 

memiliki tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat. Sehingga 

apabila pemerintah lalai terhadap masalah kesejahteraan masyarakat dapat 

dikatakan bahwa pemerintah telah melanggar amanat konstitusi. Pada dasarnya 

penanggulangan kemiskinan yang baik memerlukan keterlibatan berbagai 

pemangku kepentingan seperti aktor eksekutif, aktor legislatif, aktor privat 

serta masyarakat. Secara integratif usaha pemerintah untuk menanggulangi 

kemiskinan telah dilakukan sejak tahun 1995, yaitu dengan dikeluarkannya 

Inpres Desa Tertinggal.  

 Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah telah membentuk 

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Selain itu, 

terdapat beberapa kebijakan yang diatur dalam bentuk undang-undang atau 

peraturan, diantaranya seperti:  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 

15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 
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 Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan menjadi 

persoalan sosial yang terus muncul dan menjadi beban berat bagi negara. 

Kemiskinan masih menjadi permasalahan  yang kompleks dan menjadi sebuah 

permasalahan besar yang harus segera ditanggulangi. Tingginya kesenjangan 

sosial yang disebabkan karena tidak meratanya kesejahteraan di Indonesia 

menjadi penyebab utama kemiskinan.  Tidak hanya itu tingkat pendidikan yang 

rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, tingkat upah yang rendah, distribusi 

pendapatan yang timpang, kesempatan kerja yang kurang, hingga politik yang 

belum stabil juga menjadi faktor lain yang menyebabkan kemiskinan. 

 Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia  

  Sumber : BPS Nasional  

 Sesuai dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik presentase 

angka kemiskinan di Indonesia selama 3 tahun terakhir dapat dikatakan telah 

menurun meskipun tidak signifikan. Berdasarkan data jumlah penduduk 

miskin, Proyeksi populasi penduduk mencapai 261 juta pada Maret 2017. 

Sementara pada  September 2016 populasi penduduk mencapai 259 juta dan 

Maret 2016 sebanyak 258 juta. Hal ini berarti bahwa, dalam satu tahun 
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terakhir, terdapat kenaikan sekitar 3 juta penduduk serta penurunan jumlah 

penduduk miskin sebesar 234.190 jiwa Penurunan angka kemiskinan tersebut 

tidak terlepas dari komitmen pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di 

Indonesia. 

 Adanya keterlibatan dari pemerintah daerah serta stakeholder yang ikut 

andil dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Indonesia membuat 

pemerintah pusat tidak lagi menanggung beban yang berat. Hubungan 

pemerintah pusat dan daerah yang dapat terintegrasi secara baik dapat 

mensukseskan program-program penanggulangan kemiskinan. Dengan sistem 

pemerintahan yang desentralistik, dimana terdapat penyerahan kewenangan 

pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas 

otonomi daerah. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi setiap 

perkembangan daerah yang ada di indonesia. Suatu daerah dapat mengatur, 

menyusun, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan dan 

bantuan dari pemerintah pusat.1 

 Rondinelli (1999) megatakan konsep desentralisasi dikategorikan menjadi 

3 jenis,  yakni desentralisasi politik (political decentralization), desentralisasi 

administratif (administrative decentralization), desentralisasi fiscal (fiscal 

decentralization. 2 Sehingga dapat diketahui bahwa desentralisasi bukan hanya 

penyerahan kewenangan dalam bidang politik, tetapi juga penyerahan 

kewenangan dalam hal keuangan dan administrasi. Dalam hal administrasi, 

desentralisasi administrasi sering disebut sebagai dekonsentrasi, yaitu  proses 

                                                           
1 Memahami Kembali Konsep Dasar Dekonsentrasi dan Desentralisasi, Tri Widodo Utomo, Jurnal 
Borneo Administrator  Vol: 8 No.1 hal.16. 2012 
2 Dekonsentrasi di Indonesia, Hartanti E,  Jurnal Alokasi Dana. FE, UI. Hal. 53. 2010 
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kepemerintahan yang dilakukan melalui cara menciptakan daerah-daerah 

adminstratif dengan tujuan efisiensi  manajemen program kerja. 

 Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Indonesia diatur 

dalam pasal 1 ayat 9 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 

Selian itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dasar pertimbangan dan tujuan 

diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu : 1) terpeliharanya keutuhan 

NKRI, 2) terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi 

kesenjangan antar daerah, 3) terwujudnya keserasian hubungan antar susunan 

pemerintah dan antar pemerintah didaerah, 4) teridentifikasinya potensi dan 

terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah, 5) tercapainya efisiensi 

dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah, 6) terciptanya komunikasi sosial 

kemasyarakatan.  

 Dalam upaya untuk menekan angka kemiskinan Pemerintah telah 

melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam 

upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak. Program-

program penanggulangan kemiskinan tersebut berupa : 1. Program bantuan 

perlindungan sosial seperti (Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Sejahtera 

untuk orang miskin (Rastra), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan 

Program Keluarga Harapan (PKH), 2. Program penanggulangan kemiskinan 

berbasis pemberdayaan masyarakat seperti (Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), 3. Program penanggulangan 

kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil seperti (Kredir 

Usaha Rakyat (KUR). 
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 Program-program tersebut dilakukan untuk menunjang percepatan 

penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang sejahtera, demokratis, adil dan makmur. Dengan pelaksanaan 

Dekonsentrasi program penanggulangan kemiskinan secara nasional akan 

efektif dan membuat kemiskinan di Indonesia dapat cepat untuk ditangani. 

Dalam perspektif hak asasi manusia, adanya kemiskinan merupakan tanggung 

jawab negara, baik dari dalam hal penyebab maupun solusinya. Sehingga 

dalam berbagai kajian maupun upaya penanggulangannya, kemiskinan tidak 

hanya menjadi beban pemerintah pusat tetapi pemeritah daerah juga 

bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan.  

 Pada dasarnya dalam era global seperti saat ini kebijakan pengentasan 

kemiskinan pada tingkat nasional tidak dapat terlepas dari kebijakan-kebijakan 

di tingkat internasional. Hal tersebut menjadi konsekuensi logis pada negara-

negara yang menjadi anggota organisasi internasional seperti PBB untuk turut 

serta mengharmonisasikan kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu kebijakan 

internasional yang kemudian telah dilaksanakan oleh pemerintah indonesia 

yaitu kebijakan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Melalui Sustainable 

Developmet Goals (SDGs) pemerintah berharap bahwa masalah-masalah sosial 

seperti : kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan ligkungan dapat teratasi dan 

mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan.3     

 Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah kesepakatan 

pembangunan baru pengganti Millenium Development Goals (MDGs) yang 

                                                           
3 Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan, Ishartono & Santoso Tri 
Raharjo , Social Work Journal Vol: 6 No.2 hal 163. ISSN:2339 -0042 
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berlaku mulai tahun 2015 hingga 2030.4 Tujuan dari agenda baru PBB tersebut 

tidak berbeda jauh dari program sebelumnya, yang diantaranya mengakhiri 

kemiskinan, menjamin kehidupan sehat, mempromosikan pendidikan dan 

memerangi perubahan iklim. SDGs dinilai jauh lebih baik dari MDGs karena 

SDGs bersifat lebih global dalam mengkolaborasikan program-programnya.  

 Menjadi salah satu dari 193 negara berdaulat yang menjadi anggota dari 

organisasi antar pemerintahan terbesar di dunia yaitu Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) membuat Indonesia juga memiliki komitmen yang tinggi untuk 

mengatasi persoalan dunia sesuai dengan deklarasi Sustainable Development 

Goals (SDGs). Dalam usaha untuk membuktikan komitmen pemerintah 

Indonesia terhadap pelaksanaan pencapaian tujuan SDGs atau pembagunan 

berkelanjutan ini Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembagunan 

Berkelanjutan. 

Adanya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development 

Goals (SDGs) ini membuat pemerintah dituntut untuk terus mewujudkan 

tujuan pembangunan tersebut.  Tidak hanya pemerintah pusat saja, pemerintah 

daerah juga dituntut untuk ikut berpartisipasi serta memperkuat perannya 

dalam pencapaian Sustainable Development Goals. Melalui kerjasama antar 

aktor pemerintah, aktor privat, stake holder serta masyarakat, pemerintah 

mencoba untuk melakukan koordinasi, kolaborasi sebagai bentuk kerjasama 

dalam menanggulangi kemiskinan.  

                                                           
4 PANDUAN SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan 
Daerah, Mickael B Hoelman dan Tim, International NGO Forum on Indonesian Development, 
November 2015, hal.8 
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Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan serta 

mempercepat penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan 

di bidang perlindungan sosial, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah 

melaksanakan program penanggulangan sosial melalui Program Keluarga 

Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan merupakan program perlindungan 

sosial dibawah Dirjen Jaminan Sosial dan Keluarga Kementerian Sosial RI, 

Program ini dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial bersyarat kepada 

Keluarga Miskin (KM) yang kemudian disebut sebagai anggota kepesertaan 

PKH yang dikenal dengan sebutan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).  

 Program Keluarga Harapan merupakan program lintas kementerian dan 

lembaga, karena aktor utamanya meliputi Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan 

lnformatika, dan Badan Pusat Statistik. Serta untuk mensukseskan Program 

Keluarga Harapan (PKH) tersebut juga  dibantu oleh Dinas Sosial, Tim Tenaga 

ahli PKH dan konsultan World Bank.5 Selain itu, Program Keluarga Harapan 

(PKH) bukan merupakan sebuah kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai 

(SLT)/Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan tetapi PKH lebih dimaksudkan 

kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat 

miskin.6  

 Memiliki komponen yang terdiri dari Kesehatan, Pendidikan dan 

Kesejahteraan Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu 

kebijakan sosial yang dikembangakan oleh pemerintah untuk dapat menunjang 

                                                           
5 Panduan Umum Program Keluarga Harapan Tahun 2016 hal. 15 
6 UPPPKH PUSAT/modulkemsos.go.id diakses pada tanggal 8 Januari 2018 
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pencapaian tujuan global dalam pembangunan berkelanjutan atau Sustainable 

Development Goals (SDGs). Pada tahun 2007-2015 PKH juga dijadikan 

sebagai penunjang pencapaian MDGs yang telah berakhir pada tahun 2015.  

Dari 17 tujuan global SDGs terdapat 6 komponen SDGs yang dinilai sama 

dengan PKH yaitu, Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kehidupan Sehat dan 

Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Berkurangnya 

Kesenjangan.   

 Hal tersebut yang kemudian membuat PKH dikatakan dapat mencapai 

tujuan pembangunan berkelanjutan, karena PKH sendiri memiliki tujan untuk 

mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antar-generasi, 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang 

kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan PKH ini berkaitan 

secara langsung dengan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan 

atau Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam konsep SDGs tujuan 

utama yang ingin dicapai yaitu untuk mengakhiri kemiskinan, mencapai 

kesetaraan, mengatasi perubahan iklim serta mampu memelihara keseimbangan 

tiga dimensi pembangunan berkelanjutan diantaranya lingkungan, sosial dan 

ekonomi.  

  Hingga akhir tahun 2017  secara keseluruhan tercatat bahwa PKH telah 

memiliki KPM sebanyak 6.000.000 yang tersebar di 34 provinsi dan 514 

kabupaten kota. Sebelas tahun berjalannya program perlindungan sosial  ini, 

PKH terus memperluas jumlah KPM melalui perluasan pemberian bantuan 

PKH pada keluarga miskin yang ada di indonesia. Pada tahun 2018 PKH 

melakulan perluasan kepada keluarga miskin dengan sasaran perluasan sebesar 
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10.000.000 peserta.7 Dengan semakin bertambahnya jumlah kepesertaan PKH 

ini pemerintah melalui Kementerian Sosial berharap bahwa bantuan sosial 

melalui PKH ini dapat menyeluruh pada keluarga miskin dan angka 

kemiskinan di Indonesia akan berangsur menurun. 

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan Provinsi Jawa Timur  

Kode Kota 
Jumlah Penduduk Miskin   

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3571 Kota Kediri 22.30  22.80  22.10  23.77  23.64  24.07  

3572 Kota Blitar 9.10  10.10  9.80  10.04  9.97  11.22  

3573 Kota Malang 43.50  41.00  40.60  39.10  37.03  35.89  

3574 
Kota 
Probolinggo 

24.30  19.20  19.00  18.66  18.37  18.23  

3575 Kota Pasuruan 15.10  14.60  14.20  14.52  14.93  14.85  

3576 Kota Mojokerto 8.00  8.30  8.00  7.72  7.24  7.28  

3577 Kota Madiun 9.30  8.70  8.50  8.55  9.05  8.70  

3578 Kota Surabaya 175.70  169.40  164.40  165.72  161.01  154.71  

3579 Kota Batu 8.70  9.40  9.10  9.43  9.05  8.77  
  Sumber Bps Provinsi Jawa Timur 

 Berdasarkan data jumlah penduduk miskin perkotaan tersebut diatas dapat 

diketahui bahwa kota kota Malang menjadi kota dengan angka kemiskinan 

nomor 2  tertinggi setelah kota Surabaya dengan jumlah penduduk miskin pada 

tahun 2017 sebesar 35.890. Sebagai daerah yang memiliki angka kemiskinan 

perkotaan yang cukup tinggi membuat Kota Malang menjadi salah satu daerah 

priotitas untuk melakukan  sasaran perluasan KPM PKH di tahun 2018 dengan 

penambahan target perluasan PKH sebanyak 1.838 KPM. Hal tersebut 

dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam 

rangka meningkatkan derajat kesejahteraan terhadap keluarga miskin melalui 

                                                           
7 Materi peruasan KPM PKH Tahun 2018 dalam Kebijakan Umum Penanggulangan Kemiskinan 
Melalui PKH. Paparan Diretur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial 
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pemberian bantuan non tunai secara langsung  kepada  rumah  tangga sangat  

miskin  (RTSM)  dengan persyaratan yang ditentukan. 

 Menjadi program penanggulangan kemiskinan yang diharapkan dapat 

mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) membuat pelaksanaan 

PKH dituntut untuk terus dapat mencapai target serta dapat menanggulangi 

kemiskinan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Melalui kolaborasi 

antar actor, pelaksanaan yang dilakukan secara terpadu, terencana dan 

bekesinambungan PKH dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

perbaikan kondisi sosial, ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan keluarga 

miskin. Selain itu pelaksanaan program perlindungan dan bantuan sosial secara 

berkelanjutan melalui Program Keluarga Harapan kepada keluarga miskin akan 

dapat menekan angka kemiskinan serta memberikan income effect. Sehingga 

keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar, terutama kebutuhan 

pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi setiap anggota 

keluarganya.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut  : 

1. Bagaimana kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program 

keluarga harapan (PKH) di Kota Malang dalam mencapai Sustainable 

Development Goals ? 

2. Bagaimana collaborative governance dalam pelaksanaan program 

keluarga harapan (PKH) di kota Malang ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dalam penulisan tugas akhir ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui PKH 

dalam mencapai Sustainable Development Goals di Kota Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan collaborative governance dalam pelaksanaan 

program keluarga harapan (PKH)  sebagai program penanggulangan 

kemiskinan di Kota Malang.   

D. Manfaat Penelitian  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, 

baik secara teoritis, maupun praktis, yaitu: 

1. Manfaat teoritis yaitu mengembangkan pengetahuan mengenai 

Model Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program 

Keluarga Harapan dalam memutus rantai kemiskinan sebagai upaya 

mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 

2. Manfaat Praktis yaitu sebagai bahan acuan untuk melihat hasil 

program penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga 

harapan (PKH) yang dapat mencapai tujuan SDGs dan juga sebagai 

bahan referensi yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya.  

E. Definisi Konseptual dan Operasional  

1. Definisi Konseptual  

Definisi konsep merupakan definisi yang digunakan dalam suatu 

penjelasan umum serta peristiwa – peristiwa tertentu yang berisi uraian 

tentang beberapa istilah serta konsep terkait dengan penelitian yang 
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dilakukan. Oleh sebab itu, dalam rangka menjelaskan uraian lebih lanjut 

dalam penelitian diperlukan penjelasan mengenai beberapa pengertian atau 

istilah yang berkaitan dengan pokok pembahsan agar mendapatkan kejelasan 

tentang variable-variabel (konsep) yang hendak diukur, diteliti dan digali 

datanya. 8  

Mengacu pada judul “Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam 

Mencapai Sustainable Development Goals  Berbasis Collaborative 

Governance”, maka definisi konsep akan dijelaskan sebagai berikut : 

a. Kebijakan Publik 

Edward III (1980) menyatakan, kebijakan publik merupakan what 

government  say and to do, or not to do, it is the goals or purpose of 

government programs, Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah 

katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan serta serangkaian tujuan dan 

sasaran dari program-program pemerintah.9 Kebijakan publik adalah 

keputusan politik yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai 

persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat.  

Dalam penanggulangan kemiskinan kebijakan publik berperan untuk 

menentukan arah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi 

masalah kemiskinan serta bagaimana cara menanggulanginya. Selain itu 

kebijakan publik juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia 

yang dilakukan oleh pemerintah melalui pemberian berbagai program-

program tunjangan sosial, subsidi kebutuhan pokok dan pelayanan 

                                                           
8 Hamidi. 2010, Penelitian dan Teori Komunikasi. UMM Press, Malang, hal. 141 
9 Nugroho, Riant. 2015. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta : Pustaka 
Pelajar, hal 38 
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masyarakat. Kebijakan penanngulangan kemiskinan  dilakukan oleh 

pemerintah dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, mengentas kemiskinan dan menciptakan masyarakat Indonesia 

yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. 

b. Penanggulangan Kemiskinan  

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemsikinan mendefinisikan 

kemiskinan sebagai perermasalahan bangsa yang mendesak dan 

memerlukan penanganan dan pendekatan ayang sistematik, terpadu dan  

menyeluruh. Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang dilakukan 

pemerintah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan penduduk miskin 

dalam rangka menikmati pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.10  

Sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa pemerintah memiliki tanggung 

jawab dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan 

menjadi agenda kebijakan yang penting karena apabila pemerintah 

melalaikan masalah kemiskinan maka dapat dikatakan bahwa pemerintah 

telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Penanggulangan 

kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai 

pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha 

(sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki 

tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. 

c. Collaborative Governance  

Ansell and Gash (2011) mengatakan collaborative governance adalah   

suatu   pengaturan   pemerintahan  dimana satu atau lebih lembaga publik 

                                                           
10Penanggulangan Kemiskinan-Bappenas RI  
https://www.bappenas.go.id/files/3513/5211/1083/bab-16---penanggulangan diakses tanggal 10 
Februari 2018  
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secara langsung  melibatkan  para  pemangku  kepentingan non pemerintah 

dalam    proses    pengambilan    keputusan  kolektif    yang    bersifat    

formal,    berorientasi    pada konsensus,  deliberative yang bertujuan  untuk  

membuat dan menerapkan   kebijakan   publik serta mengelola program 

ataupun aset   publik.11  

Model collaborative governance ini dicirikan dengan adanya kesetaraan 

di antara stakeholders, sifat partisipatif dan menghindari tekanan politis dan 

administratif. 12 Melalui perspektif collaborative governance, tujuan-tujuan 

positif dari masing-masing pihak dapat tercapai. Model collaborative 

governance ini sangat relevan untuk mendorong efektivitas program 

penurunan angka kemiskinan, mengingat masih lemahnya implementasi 

program tersebut di lapangan.13 

d. Dekonsentrasi dan Kerjasama Pemerintah  

Dalam penyelenggaran pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi 

dan Tugas pembantuan dijelaskan bahwa Dekonsentrasi  dan  tugas  

pembantuan  diselenggarakan  karena  tidak  semua  wewenang  dan  tugas  

pemerintahan dapat  dilakukan  dengan  menggunakan asas desentralisasi.14  

                                                           
11 Ansell,  C. dan Alison G. 2007.  Collaborative  Governance  In  Theory  And  Practice.  JPART. 
University of California: Berkeley. hal.4 
12 Denny Irawan, 2017. COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan 
Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udaradi Kota Surabaya) . Jurnal Kebijakan dan 
Manajemen Publik Vol. 5 No. 3 ISSN 2303-341 X Hal. 5 
13 Agus Heruanto,2016. Collaborative Governance dan Penurunan Kemiskinan 
https://cpps.ugm.ac.id/en/collaborative-governance-dan-penurunan-kemiskinan-oleh-agus-
heruanto-hadna-2 diakses pada 12 Februari 2017 
14 Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, 
DITAMA BINBANGKUM Palembang.bpk.go.id diakses tanggal 10 Maret 2018. 
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Dalam PP Nomor 7 Tahun 2008 Dekonsentrasi adalah pelimpahan 

wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah 

dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. Selain dengan 

dekonsentrasi hubungan pemerintah pusat dan daerah juga membutuhkan 

kerjasama baik dengan sesama aktor negara atau dengan stake holders.15 

Dengan adanya kerjasama antar aktor negara, privat dan masyarakat 

berdasarkan satu agenda, tujuan bersama serta koordinasi dan kolaborasi 

maka penyelenggaran pemerintah akan dapat berjalan dengan baik secara 

efektif dan efisien. 

e. Sustainable Development Goals (SDGs) 

Terhitung mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(SDGs) 2015–2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan 

Millennium (MDGs) 2000–2015. Era MDGs dinilai telah berhasil 

mengurangi setengah angka penduduk miskin di dunia. Era SDGs dimulai 

dengan pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 September 2015 

di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika 

Serikat. Dihadiri oleh 193 negara anggota PBB yang secara aklamasi 

mengadopsi dokumen berjudul ”Transforming Our World: The 2030 

Agenda for Sustainable Development” atau ”Mengalihrupakan Dunia Kita: 

Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”.16  

SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan 

berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. SDGs berisi 17 Tujuan dan 

                                                           
15 Pratikno, Good Governance dan Governability, Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik. Vol 8, No.3, 
Maret  2005 . hal .236 
16 PANDUAN SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan 
Daerah, Mickael B Hoelman dan Tim, International NGO Forum on Indonesian Development, 
November 2015, hal.13 
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169 target. Tujuan SDGs diantaranya yaitu: Menghapus Kemiskinan, 

Mengakhiri Kelaparan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan 

Berkualitas, Kesetaraan Gender, Air Bersih dan Sanitasi Layak, Energi 

Bersih dan Terjangkau, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 

Industri, Inovasi dan Infrastruktur, Berkurangnya Kesenjangan, Kota dan 

Pemukiman yang Berkelanjutan, Konsumsi dan Produksi yang 

Berkelanjutan, Mencegah Dampak Perubahan Iklim, Menjaga Sumber Daya 

Laut, Menjaga Ekosistem Darat, Perdamaian dan Keadilan dan Revitalisasi 

Kemitraan Global.   

2. Definisi Operasional  

`Menurut Sofyan Effendi, definisi operasional adalah unsur penelitian 

yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan 

kata lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan 

bagaimana caranya mengukur suatu variable. 17 Penelitian ini nantinya akan 

menganalisis data dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Kebijakan Penanggulanan Kemiskinan Melalui Program Keluarga 

Harapan dalam Mencapai Sustainable Development Goals 

a. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan program keluarga harapan 

(PKH) dalam mencapai Sustainable Development Goals 

b. Mekanisme pelaksanaan program keluarga harapan di Kota Malang 

2. Pelaksanaan collaborative governance dalam PKH (Program Keluarga 

Harapan) sebagai penanggulangan kemiskinan di Kota Malang  

a. Awal mula terbentuknya kolaborasi 

                                                           
17 Lexy J. Moleong,1998, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal: 6.   
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b. Kerangka kelembagaan antar unit yang terlibat 

c. Leading Sector dalam kolaborasi 

d. Proses pelaksanaan kolaborasi  

F.  Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. 

Dikarenakan permasalahan yang diteliti merupakan suatu fenomena sosial 

yang cukup menarik. Menurut Djaman Satori dan Aan Komariah, penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu 

dengan cara mendeskripsikan suatu fenomena secara benar. Berdasarkan 

dengan kata-kata serta teknik pengumpulan data analiisis yang relevan dan 

diperoleh dari situasi yang alamiah. 18 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Bogda dan taylor mendefinisikan 

penelitian deskriptif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 19 Sehingga 

peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam terkait permasalahan 

yang diteliti. Dalam hal ini peneliti berusaha mendapatkan informasi sedetail-

detailnya tentang Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program 

Keluarga Harapan dalam Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). 

                                                           
18 Djaman Satori dan Aan Komariah, 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta., 
hlm:25  
19 Prof. Dr. Sugiyo, 2011,  Metode Penelitian Kauntitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta. 
hlm:213 
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2. Sumber Data  

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari 

tangan pertama), yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.  

b. Data Sekunder, adalah data ynag diperoleh dari sumber peneliti dari 

sumber yang sudah ada, yaitu melalui referensi seperti buku, jurnal, 

internet serta penelitian terdahulu.  

3. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan atau memperoleh 

data yang ada di lapangan yang akurat dan factual, guna memecahkan 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah : 

a. Observasi  

Kegiatan pengamatan secara langsung dilapangan dalam upaya 

memahami apa yang diketahui oleh subjek penelitian yang berkaitan dengan 

tema yang diangkat dalam penelitian. Istilah observasi diarahkan pada 

kegiatan memperhatikan secara akurat dan mencatat fenomena yang 

muncul.  Observasi bertujuan untuk mendapat data tentang suatu masalah 

sehingga memperoleh pemahaman dan juga sebagai alat rechecking  atau 

pembuktian terhadap informasi yang diperoleh sebelumnya. 20  

b. Wawancara 

Wawancara tak terstruktur adalah sebuah kegiatan wawancara yang 

biasanya pertanyaannya disusun terlebih dahulu, sebab pertanyaan 

disesuaikan dengan respon dari narasumber. Pelaksanaan Tanya-jawab 

                                                           
20 Rahayu, I, 2004, Observasi dan Wawancara, Malang :Banyuwangi press, hal: 11 
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mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Wawancara semacam ini 

digunakan untuk menemukan informasi yang bukan tunggal karena masih 

memerlukan penafsiran kembali. Narasumber biasanya adalah mereka yang 

memiliki pengetahuan dan mendalami situasi yang tengah diteliti. 21 

c. Dokumen  

 Dokumen adalah sebuah kumpulan catatan, karangan, laporan, aturan, 

maupun sejenis informasi yang dihasilkan oleh lembaga sosial tertentu. 

Dokumen digunakan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk 

menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan suatu fenomena sosial 

yang berkaitan dengan penelitian. 22 

4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. 

Dalam menentukan subjek penelitian maka harus menggunakan teknik 

sampling. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 

dua yaitu Probability Sampiling dan Nonprobability Sampling. Dikarenakan 

dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka menggunakan 

teknik  Nonprobability Sampling dengan dengan jenis Sampling Pusposie.23 

Sampling pusposive adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan 

tertentu Sampling purposive diambil sesuai dengan ciri-ciri khusus yang 

sesuai dengan tujuan penelitian.24 Sampel sumber data pada penelitian ini 

yaitu:  

1. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Malang 

                                                           
21 Lexy Moleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja, hal:190 
22 Ibid hal:219  
23 Sugiyono, 2003, Metode Penelitian Administrasi. Bandung: ALFABETA., hal:96 
24 Ibid hal 96. 



20 
 

2. Koordinator Program Keluarga Harapan Kota Malang  

3. Operator dan Pendamping PKH 

4. Pihak Swasta Pelaksana PKH Kota Malang  

5. Keluarga Penerima Manfaat PKH 

5. Lokasi Penlitian 

Lokasi penelitian adalah tempat untuk mengumpulkan dan mencari data 

serta berinterkasi dengan subjek penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di 

lingkungan Pemerintahan Kota Malang serta Sekretariat Unit Pelaksanaan 

Program Keluarga Harapan Kota Malang  

6. Analisa Data  

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data 

kualitatif model interaktif Miles dan Huberman dalam Sugiyono25. Melalui 

pengumpulan data, penyederhanaan data(data reduction), penyajian data (data 

display), penarikan kesimpulan (conclution drawing).  

a. Reduksi Data  

 Reduksi data merupakan proses pilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakkan, transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan lapangan.26 Langkah-langkah yang digunakan adalah 

menajamkan analisis, menggolongkan atau mengkategorisasikan kedalam tiap 

permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasikan sehingga dapat ditarik dan di verifikasi. Data 

yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.  

                                                           
25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, hal:23 
26 Miles Mathew dan Huberman Michael , 1992, Analisis DATA Kualitatif, Jakarta: Universitas 
Indonesia Press, hal:16 
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Data yang direduksi memberikan gambaran yang spesifik dan 

mempermudah peneliti melakuka pengumpulan data selanjutnya serta 

mencari data tambahan jika di perlukan. Semakin lama peneliti berada di 

lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan 

rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak 

bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.  

b. Display Data/ Penyajian Data  

 Setelah di reduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian 

data merupakan sekumpulan informasi tersusun  yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. 27  

Penyajian data diarahkan agar data hasil makin mudah di pahami, penyajian 

data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar 

kategori serta diagram alur penyajian data dalam bentuk tersebut 

mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, 

peneliti menyusun data yang relevan sehingga informasi yng dapat 

disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk informasi yang dapat 

disimpulkan dan memiliki makan tertentu untuk menjawab masalah 

penelitian. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata 

mendeskripsikan secara naratif, tetapi disertai proses analisis yang terus 

menerus sampai proses kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses 

analisis dan kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan 

melakukan verifikasi data.  

c. Menarik Kesimpulan  

                                                           
27 ibid, hal : 17 
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Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang 

telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau 

verifikasi adalah suatu usaha untuk mencari atau memahami makna/arti 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum 

melakukan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.  

Sesuai dengan pendapat Miles dan huberman, proses analistik tidak sekali 

jadi, melainkan interaktif secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, 

penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. 

Setelah melakukan penelitian verifikasi dapat ditarik kesimpulan berdasarkan 

hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan 

merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data, juga merupakan tahap 

akhir dari pengolahan data.  

G. Kerangka Berfikir   

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berfikir  

Sumber: Diolah oleh peneliti 
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 Berdasarkan kerangka berpikir yang telah digambarkan oleh peneliti 

diatas, dapat diketahui bersama bahwa kemiskinan menjadi masalah sosial 

yang substansial. Tidak meratanya kesejahteraan, tidak terpenuhi hak-hak 

masyarakat untuk mengakses hak-hak dasar, lapangan kerja yang terbatas, 

rendahnya kualitas masyarakat dan tidak stabilnya kondisi politik dan 

perekonomian menjadi penyebab timbulnya kemiskinan. Oleh karena hal 

tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam pengentasan sebagai 

bentuk tanggungjawab pemerintah dalam mewujudkan amanat UUD 1945. 

 Melalui produk kebijakan seperti program-program yang telah disusun 

serta undang-undang pemerintah berusaha untuk memberikan perhatian serta 

perlindungan kepada masyarakat miskin, salah satunya yaitu melalui Program 

Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan merupakan program 

pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miski berdasarkan 3 

kategori yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Program 

Keluarga Harapan juga merupakan salah satu program yang dikatakan dapat 

mengakomodir pencapaian Sustainable Development Goals atau 

pembangunan berkelanjutan. Selain itu PKH juga menganut sistem 

dekonsentrasi yang secara teknis PKH dilaksanakan pada tingkat daerah baik 

provinsi atau kabupaten/kota. Melalui unit pelaksana PKH (UPPKH) disetiap 

Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota PKH dijalankan mulai dari 

pendataan, penyaluran bantan, penyelenggaraan family development session 

(fds) dan pelaporan.  

 Dalam pelaksanaannya penyaluran bantuan sosial  melalui PKH ini juga 

tidak terlepas dari adanaya kendala baik secara teknis ataupun nonteknis 
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seperti bantuan yang salah sasaran, tidak tepat waktu hingga pada 

penyelewengan dan politisasi dana bantuan. Berdasarkan hal tersebut 

dibutuhkan model pengelolaan yang mampu melibatkan seluruh pihak baik 

pemerintah, swasta dan masyarakat untuk bersama-sama dapat melaksanakan 

dan mengawasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Model collaborative 

governance  seringkali dianggap sebagai suatu cara yang dapat dilakukan 

oleh pemerintah dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan, karena 

dengan terlibatnya para stakeholders dan masyarakat masalah kemiskinan 

akan jauh lebih efektif dan komprehensif dalam penanganannya. Oleh sebab 

itu melalui pemaparan ini peniliti ingin mengetahui pelaksanaan PKH sebagai 

kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis collaborative governance 

dalam mencapai Sustainable Development Goals di Kota Malang. 


