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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Good Governing Poverty Alleviation adalah program penanggulangan 

kemiskinan dengan mengimplementasikan model tata kelola Good Governance 

dalam konteks ini dalam Program Keluarga Harapan – Kelompok Perempuan 

Mandiri yang melibatkan aktor state, society dan privat sector. Good 

governance ialah sebuah alternatif dalam menghadapi kebutuhan pemecahan 

masalah, yang semula dipopulerkan oleh Word Bank dan UNDP telah 

diaplikasikan pada berbagai institusi dengan level pemerintah.  Good 

governance memiliki tiga domain yaitu state, privat sector dan society yang  

telah berkembang dengan berbagai variasinya. Ketiga domain tersebut 

merupakan pilar dari Good governance ini merupakan stakeholders yang saling 

berinteraksi, baik dalam hal kerjasama maupun konflik. 
1
 

Kemiskinan adalah sebuah permasalahan sosial yang kerap hadir 

diantara kehidupan masyarakat, terkhusus di negara berkembang.
2
 Kemiskinan 

didefinisikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan 

perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan 

mengembangkan kehidupan yang layak.
3
 Negara memiliki kewajiban dalam 
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mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tercantum dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 alenia ke 4 yang berbunyi bahwa tujuan Negara Republik 

Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 bahwa “ 

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Kemiskinan 

menjadi sebuah lingkaran yang sulit ditemukan jalan untuk keluar, dengan kata 

lain permasalahan kemiskinan tidak hanya menggunakan satu cara saja, karena 

harus melibatkan berbagai sektor dan aktor dalam penanggulangannya.  

Permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan kajian yang terus 

menerus dikaji. Sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan 

minimum, untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan yang biasa disebut 

garis kemiskinan (Poverty line) atau batas kemiskinan (Poverty treshold).
4
 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), sedangkan 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. 
5
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Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 

Ruang 

Lingkup 

Tahun Jumlah  Persentasi 

Indonesia 2017 26,58 juta orang 10,12% 

2018 25,95 juta orang 9,82% 

Perkotaan  2017 10,27 juta orang 7,26 % 

2018 10,14 juta orang 7,02 % 

Pedesaan 2017 16,31 juta orang 13,47 % 

2018 15,81 juta orang 13,20 %   

  Sumber : Badan Pusat Statistika  

Berdasarkan data di atas dapat dilihat terjadi penurunan angka kemiskinan 

baik di perkotaan dan perdesaan. Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri meskipun 

terjadi penurunan jumlah dan angka masyarakat yang terbelenggu dalam 

kemiskinan, bukan berarti pemerintah makin menganggap remeh permasalahan 

kemiskian ini. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saling bersinergi dalam 

penanggulangan kemiskinan baik secara nasional maupun lokal.  

Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting dalam penanggulangan 

masalah kemiskinan. Berbagai program telah dilaksanakan oleh pemerintah 

untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia agar menurun. Salah satu 

program penanggulangan kemiskinan yaitu melalui Program Keluarga Harapan 

(PKH). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2018 tentang PKH ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan 

penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan 

berkelanjutan dalam bentuk PKH sebagai bantuan sosial bersyarat yang 

bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan 

keluarga miskin dan rentan.
6
 Dalam hal ini penyaluran bantuan sosial (Bansos) 

PKH sebagai upaya untuk meminimalisir angka kemiskinan serta kesenjangan 
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dengan didukungnya akses kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial 

untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga miskin dan rentan.
7
 Bantuan 

sosial PKH berupa uang kepada sesorang, keluarga, kelompok atau masyarakat 

miskin, tidak mampu dan rentan terhadap risiko sosial. Hal tersebut juga 

tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial, bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta 

untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya 

kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan 

kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.  

Sebelumnya, penyaluran bantuan sosial PKH kepada Keluarga 

Penerima Manfaat secara tunai namun seiring berjalanya waktu terjadi 

perubahan dalam penyaluran bantuan sosial. Sesuai dengan petunjuk teknis 

terbaru dan diatur  dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang 

Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran 

bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan 

yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, 

rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.  Selama ini pemerintah terus menerus 

berupaya  untuk membuat dan melaksanakan program penanggulangan 

kemiskinan.  

 

                                                             
7
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PKH merupakan sebuah program dekonsentrasi dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah dalam hal ini Kota Batu. Dekonsentrasi merupakan 

pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah, kepada instansi 

vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota 

sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
8
  Hal ini berdasarkan 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelimpahan 

Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas 

Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun 

Anggaran 2018, dalam Bab III Pasal 6 dan 11. 

Pelaksana tingkat daerah salah satunya yaitu Pemerintah Kota Batu 

termasuk salah satu kota yang melaksanakan PKH.  Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistika Kota Batu Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota 

Batu pada tahun 2012 hingga 2017. Pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin 

di Kota Batu yaitu 8.700 jiwa, tahun 2013 sebanyak 9.400 jiwa, tahun 2014 

sebanyak 9.100 jiwa, tahun 2015 sebanyak 9.430 jiwa, tahun 2016 sebanyak 

9.050 jiwa, tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kota Batu sebanyak 8.770 

jiwa dan pada  tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Kota Batu sebanyak 

7.980 jiwa  .
9
 

Dapat kita lihat berdasarkan data di atas, angka penduduk miskin di 

Kota Batu mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Oleh karena itu, sebuah 
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program penanggulangan sangat dibutuhkan agar terjadinya penurunan angka 

kemiskinan. Dalam hal ini program penanggulangan kemiskinan tidak hanya 

serta merta diberikan bantuan sosial berupa uang saja. Namun, agar mampu 

terlepas dari  kemiskinan maka Pemerintah Kota Batu memiliki inisiatif 

perlibatan pemerintah sebagai bagian dari aktor Good Governance dalam 

kebijakan penanggulangan Kemiskinan yaitu Peraturan Wali Kota Nomor 26 

Tahun 2015 tentang Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan melalui Pola 

Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri (KPM) Program Keluarga Harapan. 

10
 PKH-KPM ini sebagai upaya penanggulangan Kemiskinan dalam Konteks 

aktor Good Governance yang sebagai komponen melibatkan peran pemerintah 

sebagai suport dalam kebijakan ini.  

Dalam kebijakan ini perempuan menjadi salah satu aktor yang 

melaksanakan kebijakan di lapangan. Perempuan yang mengalami 

ketidakberdayaan atau rawan sosial ekonomi yang menjadi sasaran yang akan 

dijadikan salah satu aktor dalam mengentaskan kemiskinan. Perempuan 

menjadi perhatian khusus dalam masalah kesejahteraan sosial karena Wanita 

Rawan Sosial meruapakan salah satu jenis dari Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial, hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 08 

tahun 2012. Perempuan memiliki peran penting dalam mengentaskan 

kemiskinan karena perempuan dianggap mampu diberdayakan melalui proses 

pemberdayaan terkhusus dalam kebijakan ini melalui pemberdayaan bidang 

ekonomi.  
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Perempuan  menjadi salah satu aktor dalam konteks Good Governance 

sebagai Society yang akan diberdayakan oleh pemerintah dan bekerjasama 

dengan Pihak swasta dalam memberdayaakan masyarakat khususnya kaum 

perempuan yang menjadi peserta PKH. Munculnya kebijakan ini dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batu khususnya para peserta 

PKH (kaum Perempuan) yang hidup dalam kemiskinan melalui berbagai 

program yang mampu menunjang kemandirian kaum perempuan miskin 

sehingga mampu terlepas dari garis kemiskinan yang menjadi tanggung jawab 

Pemerintah Daerah, maka diperlukan percepatan penanganan masalah 

kemiskinan di wilayah Kota Batu. Dalam kebijakan ini perempuan menjadi 

sasaran dalam penanggulangan kemiskinan. Perempuan yang sebagai peserta 

PKH di bentuk menjadi KPM yang bertujuan untuk menciptakan KPM yang 

mampu berusaha dan mengembangkan kreativitasnya untuk bangkit dari 

kemiskinan baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Kebijakan ini turut 

serta mengajak pihak swasta untuk membantu menanggulangi permasalahan 

kemiskinan yang ada di Kota Batu khususnnya melalui pemberdayaan 

perempuan (Peserta PKH) sebagai sasaran dari kebijakan ini. 

Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti melihat permasalahan kemiskinan 

yang ada di kota batu serta peneliti ingin melihat bagaimana Pemerintah Kota Batu 

menanggulangi masalah kemiskinan melalui peran masyarakat khususnya kaum 

perempuan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2015 tentang 

Percepatan Penanganan Masalah Kemiskinan melalui Pola Kemitraan Kelompok 

Perempuan Mandiri Program Keluarga Harapan. 
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Pemerintah  

1. Kemensos 

2. Pemerintah  Daerah 

(Dinsos) 

3. Tim PKH 

 

Pemerintah 

kota Batu 

Pihak Swasta 

Kelompok Perempuan  

Mandiri 

(Peserta PKH) 

Pemberdayaan Perempuan melalui Kelompok 

Perempuan Mandiri 

 

B. Kerangka Berfikir 

“Good Governing Poverty Alleviation”  melalui Kebijakan PKH - Kelompok 

Perempuan Mandiri dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu 
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PROGRAM KELUARGA HARAPAN 

(PKH) 

(Bantuan Non Tunai Bersyarat) 

Masyarakat Miskin dibawah 15 % 

 

Pendidikan 

1. Anak SD/MI/Sederajat 

2. Anak SMP/MT/Sederajat 
3. Anak SMA/MA/Sederajat 

4. Anak Usia 6 – 21 Tahun yang belum 

menyelesaikan wajib belajar 12 Tahun. 

Kesehatan 

1. Ibu Hamil atau 

Menyusui 

2. Anak Usia 0 – 6 

Tahun 

Kesejahteraan Sosial 

1. Lanjut Usia 60 Tahun 

2. Penyandang Disabilitas , 

diutamakan disabilitas 

berat. 

 Rekomendasi 

Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan (KEMENSOS) 

Integrated Policiy 

Dalam penanggulangan 

kemiskinan 

GOOD GOVERNANCE 
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C. Rumusan Masalah  

Sesuai dengan uraian latar belakang dapat dibuat rumusan masalahnya sebagai 

berikut:  

1. Kelompok Perempuan Mandiri dalam Penanggulangan Kemiskinan di 

Kota Batu? 

2. Bagaimana Implementasi dan Dinamika Good Governing Poverty 

Alleviaton melalui Kebijakan PKH – KPM dalam Penanggulangan 

Kemiskinan di Kota Batu?  

3. Bagaimana Pemberdayaan Perempuan melalui Kelompok Perempuan 

Mandiri di Kota Batu? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun  tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Mengetahui Kelompok Perempuan Mandiri dalam Penanggulangan 

Kemiskinan di Kota Batu. 

2. Mengetahui Implementasi dan Dinamika Good Governing Poverty 

Alleviaton melalui Kebijakan PKH – KPM dalam Penanggulangan 

Kemiskinan di Kota Batu. 

3. Mengetahui Pemberdayaan Perempuan melalui Kelompok Perempuan 

Mandiri di Kota Batu. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang “Good Governing 

Poverty Alleviation” melalui Kebijakan PKH - Kelompok Perempuan 

Mandiri dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu. 

b. Pengembangan ilmu pengetahuan tentang Implementasi dan Dinamika 

Good Governing Poverty Alleviaton melalui Kebijakan PKH – KPM 

dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu.  

c. Kualifikasi Strata 1 (S1)  

d. Dipergunakan untuk referensi penelitian berikutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Sebagai rekomendasi perbaikan kinerja institusi dalam hal ini Dinas 

Sosial Kota Batu dan menyelesaikan masalah kemiskinan. 

 

F. Definisi Konseptual dan Operasional  

1. Definisi Konseptual  

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah 

variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan 

memudahkan dalam mengoperasionalkannya di lapangan. Penelitian ini 

akan menginvestigasi konstruksi Good Governance Poverty Alleviation 

(GGPA) melalui PKH yang melibatkan aktor Good Governance. Selain itu 

GGPA menggunakan utilisasi penanggulangan kemiskinan melalui 

pemberdayaan perempuan melalui kelompok perempuan mandiri di Kota 
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Batu dalam bentuk perlibatan kaum perempuan sebagai bagian dari aktor 

penanggulangan kemiskinan dalam bentuk KPM di Kota Batu. Selain itu 

Untuk memahami dan memudahkan dalam proses teoritisasi dalam 

penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang 

berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain : 

a. Good Governance in Poverty Alleviation Programmes  

Word Bank mengartikan good governance sebagai suatu 

penyelenggaran manajemen pembangunan yang solid serta 

bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi serta pasar yang 

efesien, penghindaran salah alokasi dana investasi serta pencegahan 

korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin 

anggara serta penciptaan egal and political framework bagi tumbuhnya 

aktivitas usaha.
11

 Konsep Good Governance yang memiliki 3 elemen 

Pemerintahan, Pihak Swasta dan Masyarakat dalam penanggulangan 

kemiskinan melalui kebijakan Program keluarga harapan di Kota Batu. 

Fokus penelitian ini yaitu model tata kelola “Good Governing Poverty 

Alleviation” melalui Kebijakan PKH - Kelompok Perempuan Mandiri 

dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu. 

b. Integrated Policy dalam Penanggulangan Kemiskinan 

Integrated policy merupakan Kebijakan terpadu ini merupakan 

bagian integral dari kehidupan kerja dan secara aktif dikendalikan dan 

didukung oleh manajemen puncak, sehingga implementasi itu adalah 

                                                             
11

 Ibid. Hal 1 
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bagian alami dari apa yang telah direncanakan. Menurut Underdal 

(1980), persyaratan dasar untuk kebijakan untuk dikualifikasikan sebagai 

'terintegrasi' adalah kelengkapan (mengakui ruang lingkup kebijakan 

yang lebih luas konsekuensi dalam hal waktu, ruang, aktor dan masalah), 

agregasi (sejauh minimal yang mana alternatif kebijakan dievaluasi dari 

perspektif 'keseluruhan') dan konsistensi (tingkat minimal dimana suatu 

kebijakan menembus semua level kebijakan dan semua badan 

pemerintah).  Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

integrated policy merupakan sebuah kebijakan yang saling terkait antara 

satu dengan yang lainnya. 

Sebuah kebijakan yang terintegrasi salah satu contohnya adalah 

kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Sosial dalam 

upaya menanggulangi masalah kemiskinan Kementerian sosial membuat 

sebuah Program yang bernama Program Keluarga Harapan. Program 

Keluarga Harapan adalah bantuan sosial non tunai yang diberikan kepada 

keluarga penerima manfaat sebagai sasarannya yang standar kemiskinan 

berada 15% kebawah. PKH memiliki 3 (Tiga) komponen dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan yaitu, Pendidikan, Kesehatan dan 

Kesejahteraan Sosial. Dari ketiga komponen tersebut dapat dilihat bahwa 

penanggulangan kemiskinan tidak hanya bisa diselesaikan dengan salah 

satu komponen saja. Namun, penanggulangan kemiskinan harus 

mengaitkan antara satu komponen dengan komponen lainnya. 

 



 

13 
 

c. PKH – Kelompok Non Produktif 

Kemiskinan merupakan sebuah fase ketidakmampuan seseorang 

dalam memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar dalam kehidupan 

mereka. Dalam hal ini, kondisi seperti ini sangat mungkin ada pada 

kehidupan masyarakat. Korelasi kemiskinan pada kelompok non 

produktif, kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori 

kemiskinan terdapat beberapa orang atau kelompok yang tidak produktif 

sehingga kemiskinan semakin membelenggu mereka untuk terus berada 

dalam lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan 

terhadap kelompok perempuan ini, secara tidak langsung mengubah label 

kelompok non produktif dalam keberlengguan kemiskinan menjadi 

kelompok produktif untuk berusaha keluar dari lingkaran kemiskinan 

serta mampu untuk mandiri tanpa menerima lagi bantuan PKH.  

d. PKH dan Kelompok Perempuan Mandiri  

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program 

pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang 

miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan 

fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 

dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH 

merupakan sebuah program yang berasal dari kebijakan Pemerintah 

Pusat dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam penelitian ini 

yaitu Kota Batu. Kebijakan Kelompok Perempuan Mandiri hadir di Kota 

Batu sebagai sebuah bentuk tindak lanjut Program Keluarga Harapan 
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serta inovasi dari Pemerintah Kota Batu terkhusus Dinas Sosial Kota 

Batu dalam Penanggulangan masalah kemiskinan yang ada. Kelompok 

Perempuan Mandiri merupakan kelompok yang telah terbentuk dalam 

Program Keluarga Harapan, dalam bentuk pemberdayaan perempuan 

dalam bidang ekonomi sebagai upaya menciptakan kelompok Perempuan 

yang mampu berusaha dan mengembangkan kreativitasnya untuk bangkit 

dari kemiskinan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Peserta 

dari kelompok perempuan mandiri ini adalah kelompok yang 

beranggotakan perempuan peserta Program Keluarga Harapan sesuai 

wilayah masing-masing di Kota Batu.  

Dalam hal pelaksanaanya, kelompok perempuan mandiri 

membentuk sebuah usaha rumahan baik makanan, minuman, maupun 

jasa simpan pinjam lalu bermitra dengan pihak swasta dalam hal ini 

peran swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif 

dalam penanggulangan kemiskinan dan pihak swasta yang dimaksudkan 

adalah pengusaha yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di 

Kota Batu. 

f. Welfare State  

Welfare state menjadi sebuah keniscayaan yang terus dinamis 

mengikuti situasi  dan perkembangan masyarakat.
12

 Saat ini konsep 

welfare state telah menciptakan 3 rejim yang oleh Esping Anderson’s 

dituangkan di dalam buku yang berjudul “ The Three Worlds of Welfare 

                                                             
12

 Wasis Susetio, April 2007, Konsep Welfare State Dalam Amandemen Uud 1945: 

Implemantasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Beberapa Tinjauan Dari Putusan 

Mkri), Lex Jurnalica Vol.4 No.2, Hlm. 58 
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Capitalism”, yaitu Liberal, Social Democratic, dan Conservative.
13

 

Gagasan terkait Welfare State tidaklah sebuah gagasan yang baru. 

Gagasan terkait Welfare State telah ada sejak jaman abad ke – 18.
14

 

Negara Kesejahteraan (Welfare State ) merupakan sebuah sistem 

kesejahteraan sosial yang berupaya memberi peran yang berlebih 

terhadap negara (pemerintah) utnuk mengalokasikan dana publik guna 

menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya.
15

 Welfare State pada 

dasarnya mengacu terhadap peran negara yang aktif dalam mengelola dan 

mengorganisasi perekonomian termasuk tanggungjawab negara untuk 

menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu 

bagi warga negaranya, suatu negara dapat digolongkan sebagai negara 

kesejahteraan memiliki empat pilar utama yakni, 1) social citizenship; (2) 

full democracy; (3) modern industrial relation systems; dan (4) rights to 

education and the expansion of modern mass educations systems.
16

   

Pengertian dari welfare state tidak bisa dilepaskan dari konsep 

mengenai kesejateraan (welfare). Definisi kesejahteraan memiliki 4 arti 

yaitu, kondisi sejahtera, pelayanan sosial, tunjangan sosial dan proses 

terencana yang dilakukan individu, lembaga sosial, masyarakat maupun 

badan pemerintahan guna meningkatkan kualitas kehidupan melalui 

pelayanan dan tunjangan sosial yang diberikan.
17

  Konsep welfare state 

                                                             
13

 Ibid.  
14

 Oman Sukmana, Juli-Desember 2016, Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare 

State), Jurnal Sospol, Vol 2 No.1, Hlm. 105 
15

 Spicker, dalam buku Suharto, Edi, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: 

Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika 

Aditama. 
16

 Esping-Anderson   
17

 Spicker, Midgley, Tracy dan Livermore, Thompson dan Suharto dalam Edi Suharto, 2006. “Peta 

dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara”, Makalah Seminar, “Mengkaji Ulang 



 

16 
 

yaitu Pertama, negara bukan satu-satunya sumber kesejahteraan, 

Kebanyakan orang mendapatkan dukungan melalui persalinan pasar 

untuk sebagian besar hidup mereka, Individu dapat mengamankan 

kesejahteraan mereka sendiri melalui asuransi swasta dan badan amal 

pribadi, keluarga dan teman-teman juga menyediakan kesejahteraan. 

Kedua, tidak berarti bahwa jika suatu layanan dibiayai oleh negara, maka 

layanan itu harus diproduksi untuk umum, Kesejahteraan adalah sebuah 

mosaik, dengan keanekaragaman keduanya dan cara penyampaiannya. 

Istilah welfare state dapat dianggap sebagai singkatan untuk peran negara 

dalam pendidikan, kesehatan, perumahan, bantuan yang buruk, asuransi 

sosial dan layanan sosial lainnya.
18

 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah bagian dari penelitian yang 

memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata 

lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana 

caranya mengukur suatu variable.
19

 

a. Kelompok Perempuan Mandiri dalam Penanggulangan Kemiskinan di 

Kota Batu.  

1) Kronologi Kebijakan PKH-Kelompok Perempuan Mandiri di Kota Batu 

2) Tujuan Kebijakan PKH-KPM 

3) Sasaran Kebijakan PKH-KPM 

b. Implementasi dan Dinamika Good Governing Poverty Alleviaton melalui 

Kebijakan PKH – KPM dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota 

Batu. 

                                                                                                                                                                       
Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”, IRE 

Yogyakarta dan Perhimpunan Prakarsa Jakarta, Yogyakarta.  
18

 Barr, 1987, Dalam Geoff Bertram, Assesing the Structure of Small Welfare States, London: 

Commonwealth Secretariat and United Nations Research Institute for Social Development, 

2011, Hlm. 4 
19

 Lexy J. Moleong,1998, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm. 6 
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1) Implementasi Good Governing Poverty Alleviaton melalui Kebijakan 

PKH – KPM dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu. 

2) Peran Privat Sektor selaku mitra 

3) Dinamika implementasi Kebijakan PKH-KPM dalam Penanggulangan 

Kemiskinan di Kota Batu. 

c. Pemberdayaan Perempuan melalui Kelompok Perempuan Mandiri di 

Kota Batu. 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan metode, penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif. Metode Kualitatif merupakan sebuah metode penelitian 

naturalistik karena hasil datanya benar-benar sesuai dengan kondisi yang berada 

dilapangan.
20

 Metode kualitatif merupakan metode penelitian berupa data yang 

didapatkan langsung dari lapangan dan dideskripsikan secara urut dan sistematis 

sesuai dengan kondisi yang ada.  

1. Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif. 

Penelitian deskriptif merupakan sebuah jenis penelitian yang memiliki tujuan 

untuk menyusun secara sistematis serta tuntas dalam menggambarkan kondisi 

dari suatu permasalahan atau problematika.
21

 Dalam hal ini ingin melihat 

keterkaitan masalah dengan fakta fenomena yang ada di lapangan. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian yang dilakukan untuk 

mendapatkan jawaban atas fenomenan atau masalah yang diteliti. Lokasi 

penelitian tersebut merupakan tempat penelitian yang diharapkan mampu 

                                                             
20

 Prof. Dr. Sugiyono,2015,  Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung, 

ALFABETA, Cetakan ke – 22, Hlm.8 
21

 Endang Poerwanti, 1998, Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah, Malang, Universitas Muhammadiyah 

Malang, Cetakan ke – 1, Hlm. 24 
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memberikan informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian yang 

diangkat. Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Sosial Kota Batu, Jl. 

Panglima Sudirman No. 507, Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu.  

3. Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian bertujuan untuk membatasi peneliti sehingga 

terhindar dari pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dengan 

rumusan masalah atau tujuan penelitian. Fokus penelitian menjadi sangat 

penting karena dijadikan sebagai sarana pemandu jalannya penelitian. Oleh 

karena itu, penulis mampu memilah data yang dianggap mendukung. Fokus 

penelitian ini model tata kelola “Good Governing Poverty Alleviation” 

melalui Kebijakan PKH - Kelompok Perempuan Mandiri dalam 

Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu. 

4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian merupakan orang yang menjadi informan yang 

mengetahui secara baik  tentang informasi yang dikaji. Dalam penelitian ini, 

subyek penelitian ini yaitu : 

a. Kepala Dinas Sosial Kota Batu atau pihak yang mewakili. 

b. Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial di Dinas 

Sosial Kota Batu 

c. Koordinator Kota Program Keluarga Harapan Kota Batu 

d. Pendamping Program Keluarga Harapan Kota Batu 

e. Pihak Swasta 

f. Kelompok Perempuan Mandiri (KPM)  
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5. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan. Selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
22

 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal informan, 

responden dan dokumen. Hal ini bertujuan untuk mempertajam metodologi 

ataupun memperdalam informasi yang berkaitan dengan penelitian. Sumber 

data dibedakan menjadi dua yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek 

yang akan akan diteliti.  Berkaitan dengan penelitian “Good Governing 

Poverty Alleviation” melalui Kebijakan PKH - Kelompok Perempuan 

Mandiri dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu. Maka yang 

dimaksud dengan data primer adalah data yang langsung didapatkan 

dari hasil wawancara peneliti dengan setiap informan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh 

pihak lain, bukan oleh peneliti untuk tujuan lain. Hal ini berarti peneliti 

hanya sekedar mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut kepada 

pihak lain yang telah mengumpulkannya di lapangan. Dokumen terkait 

kebijakan PKH-Kelompok Perempuan Mandiri dan kemiskinan di Kota 

Batu. Seperti, data kelompok perempuan mandiri, data peserta PKH dan 

lain-lain.  

                                                             
22

 Prof. Dr. Lexy J. Moleong, MA, 2014, Metodologi Kualitatif, Bandung, PT REMAJA 
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6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah serangkaian proses yang dilakukan 

untuk menghimpun data yang dibutuhkan serta dapat memberikan gambaran 

aspek yang akan diteliti.  Dalam penelitian kualitatif proses pengumpulan 

data terdiri dari tiga hal penting seperti observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Berikut ini penjelasan tentang teknik pengumpulan data 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

a. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

untuk mengetahui informasi secara langsung terhadap suatu objek 

dengan mencatat informasi dan hal – hal tertentu yang sedang diamati.  

b. Wawancara  

Wawancara yaitu sebuah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak dimana pewawancara memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut.
23

 Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan 

yaitu wawancara semi terstruktur karena tujuan dari wawancara ini adalah 

untuk memahami suatu fenomena permasalahan tertentu. Bentuk 

wawancara semi terstruktur ini sesuai untuk penelitian kualitatif yang 

esensinya adalah untuk mendapatkan pemahaman dari suatu fenomena. 

Dalam hal ini, wawancara ditujukan kepada subjek penelitian seperti (Pihak 

Dinas Sosial Kota Batu, Pihak Swasta dan Kelompok Perempuan Mandiri) 

untuk mendapatkan data tentang PKH-KPM. 

                                                             
23
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan langkah yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data melalui arsip-arsip tertulis, baik yang tersedia pada 

instansi pemerintahan maupun berbagai sumber yang ada.
24

 Di dalam 

penelitian ini dokumentasi menjadi salah satu langkah penting untuk 

mengumpulkan data yang ada. Data yang dikumpulkan baik berupa 

sumber tertulis maupun tidak. Penulis dalam hal ini mengambil 

dokumentasi berupa foto kegiatan mencari data (wawancara, dokumen 

PKH-KPM) serta rekaman suara sebagai pendukung dalam 

mengumpulkan data dan informasi. 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh peneliti 

dengan mengumpulkan data, lalu data yang ada dipilah menjadi satu, 

mensistesiskan, kemudian data tersebut di cari dan ditemukan polannya, 

menemukan apa yang penting atau tidak, dan memutuskan apa yang sudah 

diceritakan atau dipaparkan oleh orang lain.
25

 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan model analisis data Milles dan Huberman. Teknik analisis 

data menurut Milles dan Huberman yaitu data yang diperoleh berdasarkan 

hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan lain-lain. Berikut ini teknik 

analisis data model Milles dan Hubernman :  
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 Bodgan dan Biklen, 1982, dalam buku Moleong, Op.Cit.hlm. 248 
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Gambar 1.1 Teknik Analisis Data Kualitatif  Model Interactive 

Sumber : Sugiyono, 2015 

Keterangan : 

a. Data Collection 

Sebuah proses pengumpulan data berupa dokumen sebagai 

sumber data yang diperlukan sebagai bahan dalam penelitian untuk 

menghasilkan informasi yang sesuai dengan yang diinginkan. Data ini 

menggunakan instrument observasi, wawancara dan dokumen yang 

telah tersusun sesuai dengan prosedur yang ada.  

b. Data Condentation 

Sebuah proses penelitian, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan 

merubah data yang ditemukan di lapangan berdasarkan catatan lapangan, 

hasil wawancara, dokumen dan bukti nyata di lapangan yang ditemukan. 

c. Data Display 

Data dalam bentuk kumpulan informasi yang telah disusun dan 

menandakan adanya proses penarikan kesimpulan. 
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d. Conclution Drawing atau Veryfication 

Sebuah gerakan pengulangan, penelusuran data kembali sebagai 

akibat pikiran kedua yang timbul pada peneliti saat menulis dengan 

melihat kembali pada hasil catatan lapangan yang diperoleh. 

Kesimpulan dibuat setelah seluruh rangkaian proses di atas telah 

dilakukan berdasarkan atas makna yang didapatkan dari data yang 

diperoleh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


