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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Berdasarkan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini yaitu terkait 

dengan  Good Governing Poverty Alleviation adalah program penanggulangan 

kemiskinan dengan mengimplementasikan model tata kelola Good Governance. 

Dalam konteks ini Program Keluarga Harapan – Kelompok Perempuan Mandiri 

yang melibatkan aktor state, society dan privat sector  serta untuk memberikan 

pemahaman secara akademis. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini, peneliti 

akan memberikan beberapa dasar teoritis dan konsep yang jelas dan digunakan 

sebagai acuan dalam proses pembahasan hasil penelitian. Berikut ini merupakan 

penjelasan terkait tinjauan pustaka mengenai teori dan konsep yag digunakan 

dalam penelitian : 

A. Penelitian Terdahulu 

NO. Nama Penelitian dan 

Judul Penelitian 

Metode Penelitian dan 

Teori/Pendekatan 

Konsep 

Hasil Penelitian 

1.  Abu Huraerah. 2013. 

Strategi Kebijakan 

Penanggulangan 

Kemiskinan di 

Indonesia.
26

 

Pendekatan Kualitatif 

 

Teori Kebijakan Publik 

Sebagai pihak yang 

memiliki 

bertanggungjawab terkait 

permasalahan  

kemiskinan, pemerintah 

dituntut  dan diharapakan 

agar  sebuah komitemen 

untuk mampu 

mengeimplementasikan 

strategi pencegahan terkait 

kemiskinan sehingga 

mampu memenuhi 

kebutuhan merka. 

                                                           
26

 Abu Huraerah, 2013, Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, (diakses 

tanggal 13 Maret 2019),  https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jurnalpemberdayaan/article/view/  

https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jurnalpemberdayaan/article/view/
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NO. Nama Penelitian dan 

Judul Penelitian 

Metode Penelitian dan 

Teori/Pendekatan 

Konsep 

Hasil Penelitian 

2.  Slamet Agus dan 

Sumartono (dkk). 2013. 

Implementasi Kebijakan 

Program Keluarga 

Harapan (PKH) Dalam 

Memutus Rantai 

Kemiskinan di Kabupaten 

Mojokerto.
27

  

Pendekatan Kualitatif 

 

 

Teori Implementasi 

Kebijakan  

Pengertian dari  PKH 

adalah sebuah program 

yang mengupayakan 

terbangunnya sistem 

perlindungan sosial 

terhadap masyarkat. 

Dalam penelitian ini 

Pelaksanaan PKH di 

Kabupaten Mojokerto 

secara keseluruhan 

sudah  terlaksana 

dengan baik, terlihat 

dari terealisasinya setiap 

tahapan dengan lancar.  

3.  Ahmad 

Fatony. 2011. Kebijakan 

Pengentasan Kemiskinan 

berbasis Participation 

Poverty Assessment: 

Kasus 

di Kabupaten 

Yogyakarta
28

 

Pendekatan Kualitatif. 

 

Teori Pembangunan 

sosial  dan teori 

Kemiskinan 

Dalam hal kebijakan 

publik, Pemerintah Daerah 

Istimewa Yogyakarta telah 

menekankan arti 

pentingnya modal sosial 

(berupa pendidikan) untuk 

kanak-anak dari keluarga 

miskin untuk memasuki 

sekolah-sekolah favorit 

(sekolah-sekolah terbaik 

dan berkualitas) melalui 

kebijakan quota 20%. 

Pemkot Yogyakarta 

menyadarai bahwa 

kemiskinan menyangkut 

baik masalah dimensi 

agregat (ekonomi) mau 

pun dimensi non agregat 

(non ekonomi) 

4.  Anggriea Mardha Kashri 

dan Ahmad Zuberdan. 

2016. Upaya Pengentasan 

Kemiskinan Buruh 

Pendekatan Kualitatif 

 

Teori AGIL 

(Adaptation, Goal 

ada 4 kegiatan 

pemberdayaan yang 

dilakukan di Desa 

Kebulusan, yaitu: 

                                                           
27

 Slamet Agus & Sumartono (dkk),  2013, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan 

(PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto, (diakses tanggal 13 

Maret 2019) http://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/  
28

 Ahmad Fatony, 2011, Kebijakan Pengentasan Kemiskinan berbasis Participation Poverty 

Assessment: Kasus  di Kabupaten Yogyakarta, (diakses tanggal 20 Maret 2019) 

https://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/ed6326e75149ec78d25d46d3da2bb3f9.pdf  

http://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/
https://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/ed6326e75149ec78d25d46d3da2bb3f9.pdf


 

26 
 

NO. Nama Penelitian dan 

Judul Penelitian 

Metode Penelitian dan 

Teori/Pendekatan 

Konsep 

Hasil Penelitian 

Genteng Melalui 

Kegiatan Pemberdayaan 

Berbasis Partisipasi 

Masyarakat: Studi Kasus 

Kegiatan Pemberdayaan 

sosial Ekonomi pada 

Buruh Genteng di Sentral 

Industri Genteng Desa 

Kebulusan, Kecamatan 

Pejagon, Kabupaten 

Kebumen
29

 

Attainment, Integration, 

Latency) oleh Talcott 

Parsons 

kegiatan pemanfaatan 

lahan, kegiatan 

pemanfaatan blumbang, 

pelatihan ketrampilan, 

dan program P2MKM. 

Semua kegiatan 

pemberdayaan di Desa 

Kebulusan pada tahun 

2015 tidak melibatkan 

masyarakat, baik laki-

laki maupun perempuan 

5.  Dr. Helda Ibrahim, SP., 

MSi., Dr. Ir. La Sumange, 

MSi., Dr. Zulkarnaen 

Umar, MSi., Ir. Sufiana, 

Msi. 2016. Strategi 

Penanggulangan 

Kemiskinan 

Berbasis Good 

Governance Dan Good 

Education Di Wilayah 

Provinsi Sulawesi 

Selatan.
30

 

Deskriptif kualitatif 

 

Konsep Good 

Governance 

 

Terdapat dua 

pendekatan yang 

digunakan dalam 

penanggulangan 

kemiskinan didalam 

penelitian ini yaitu 

pendekatan Good 

Governance dan Good 

Education  di wilayah 

Sulawesi Selatan. 

Sebagian besar 

penduduk miskin yang 

berada di Sulawesi 

Selatan belum mampu 

memenuhi basic needs 

mereka. Masyarakat 

yang belum bisa 

memenuhi kebutuhan 

dasarnya sebagian besar 

dari mereka disebabkan 

oleh permasalahan 

ekonomi rumah tangga 

(pendapatan rumah 

                                                           
29

 Anggriea Mardha Kashri dan Ahmad Zuberdan, 2016, Upaya Pengentasan Kemiskinan Buruh 

Genteng Melalui Kegiatan Pemberdayaan Berbasis Partisipasi Masyarakat: Studi Kasus 

Kegiatan Pemberdayaan sosial Ekonomi pada Buruh Genteng di Sentral Industri Genteng 

Desa Kebulusan, Kecamatan Pejagon, Kabupaten Kebumen, (diakses tanggal 20 Maret 

2019) 
30

 Dr. Helda Ibrahim, SP., MSi., Dr. Ir. La Sumange, MSi., Dr. Zulkarnaen Umar, MSi., Ir. 

Sufiana, Msi, 2016, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Good Governance Dan 

Good Education Di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, (diakses tanggal 20 Maret 2019) 

http://balitbangda.sulselprov.go.id/strategi-penanggulangan-kemiskinan-berbasis-good-

governance-dan-good-education-di-provinsi-sulawesi-selatan/ 

http://balitbangda.sulselprov.go.id/strategi-penanggulangan-kemiskinan-berbasis-good-governance-dan-good-education-di-provinsi-sulawesi-selatan/
http://balitbangda.sulselprov.go.id/strategi-penanggulangan-kemiskinan-berbasis-good-governance-dan-good-education-di-provinsi-sulawesi-selatan/
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NO. Nama Penelitian dan 

Judul Penelitian 

Metode Penelitian dan 

Teori/Pendekatan 

Konsep 

Hasil Penelitian 

tangga) sehingga hal 

tersebut mempengaruhi 

sarana pendidikan, 

kesehatan bagi mereka.  

6.  Bayu Adi S. Dkk. 

Implementasi Program 

Beras Untuk Masyarakat 

Miskin (Raskin) Dalam 

Upaya Pengentasan 

Kemiskinan  

(Studi Di Desa Sidoharjo, 

Kecamatan Jambon, 

Kabupaten Ponorogo)
31

 

Pendekatan Kualitatif  

 

Pengimplementasian 

Program beras miskin 

yang dilaksanakan di 

Desa Sidoharjo dalam 

pelaksanaanya tidak 

berjalan dengan baik. 

Dikarenakan dalam 

proses pelaksanaanya 

tidak. Terlihat kondisi 

dimana pemberian 

raskin yang tidak teoat 

sasaran. Kurangnya 

koordinasi pemerintah 

kepada masyarakat 

dalam kegiatan 

sosialisasi sehingga 

terdapat masyarakat 

yang belum mengetahui. 

7.  Marcus J. Pattinama, 2009, 

Jurnal Sosial Humaniora, 

Pengentasan Kemiskinan 

Dengan Kearifan Lokal 

(Studi Kasus Di Pulau 

Buru-Maluku Dan 

Surade-Jawa Barat)
32

 

Metode survei dengan 

observasi langsung. 

 

Pendekatan 

Participatory Rural 

Appraisal (PRA). 

Dalam pengentasan 

kemiskinan melalui 

kearifan lokal dalam hal 

ini masyarakat Bupolo 

dan petani Surade sama-

sama mengolah lahan 

sempit. Petani Sarude 

mengalami masalah 

kemiskinan dikarenakan 

tidak mempunyai lahan 

tetap dengan tingkat 

usaha yang relatif kecil. 

                                                           
31

 Bayu Adi Saputro, Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) dalam 

Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten 

Ponorogo),(diakses pada tanggal 20 Maret 2018) 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=347182&val=6469&title=Implementasi

%20Program%20%20Beras%20Untuk%20Masyarakat%20Miskin%20(Raskin)%20Dalam%

20Upaya%20Pengentasan%20Kemiskinan%20(Studi%20Di%20Desa%20Sidoharjo,%20Kec

amatan%20Jambon,%20Kabupaten%20Ponorogo)  
32

 Marcus J. Pattinama, 2009, Jurnal Sosial Humaniora, Pengentasan Kemiskinan Dengan Kearifan 

Lokal (Studi Kasus Di Pulau Buru-Maluku Dan Surade-Jawa Barat) VOL. 13, NO. 1. 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=347182&val=6469&title=Implementasi%20Program%20%20Beras%20Untuk%20Masyarakat%20Miskin%20(Raskin)%20Dalam%20Upaya%20Pengentasan%20Kemiskinan%20(Studi%20Di%20Desa%20Sidoharjo,%20Kecamatan%20Jambon,%20Kabupaten%20Ponorogo)
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=347182&val=6469&title=Implementasi%20Program%20%20Beras%20Untuk%20Masyarakat%20Miskin%20(Raskin)%20Dalam%20Upaya%20Pengentasan%20Kemiskinan%20(Studi%20Di%20Desa%20Sidoharjo,%20Kecamatan%20Jambon,%20Kabupaten%20Ponorogo)
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=347182&val=6469&title=Implementasi%20Program%20%20Beras%20Untuk%20Masyarakat%20Miskin%20(Raskin)%20Dalam%20Upaya%20Pengentasan%20Kemiskinan%20(Studi%20Di%20Desa%20Sidoharjo,%20Kecamatan%20Jambon,%20Kabupaten%20Ponorogo)
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=347182&val=6469&title=Implementasi%20Program%20%20Beras%20Untuk%20Masyarakat%20Miskin%20(Raskin)%20Dalam%20Upaya%20Pengentasan%20Kemiskinan%20(Studi%20Di%20Desa%20Sidoharjo,%20Kecamatan%20Jambon,%20Kabupaten%20Ponorogo)
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NO. Nama Penelitian dan 

Judul Penelitian 

Metode Penelitian dan 

Teori/Pendekatan 

Konsep 

Hasil Penelitian 

Orang Bupolo memiliki 

tanah yang relatif luas 

tetapi mempunyai 

keterbatasan akses pada 

teknologi, hidup 

terisolasi karena tidak 

mempunyai akses 

terhadap sarana dan 

prasarana sosial 

ekonomi maupun 

komunikasi, sehingga 

mereka hidup miskin 

dan hanya cukup untuk 

memenuhi kebutuhan 

pangan sehari-hari 

Berkaitan dengan beberapa literatur review yang ada di atas dapat 

diketahui permasalahan kemiskinan merupakan sebuah masalah sosial yang 

kompleks dan hampir terjadi disetiap negara yang ada di dunia. Oleh karena itu, 

harus dipahami bersama bahwa kemiskinan merupakan permasalahan global yang 

terjadi diberbagai negara dalam konteks global permasalahan ini harus ditangani 

secara interdepen dengan sistem kerjasama antar pemangku kepentingan. Dalam 

penelitian di atas terdapat beberapa persamaan dengan penelitian di atas yaitu 

membahas terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan. 

 

B. Good Governance In Poverty Alleviation Programmes 

Good Governance melibatkan tidak hanya sekedar pemerintah dan negara 

saja, tetapi juga peran dari berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga 

pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.
33

 Governance adalah mekanisme 

                                                           
33

 Ganie-Rochman, 2000:141, dalam buku Joko Widodo,2001, Good Governance “Telaah dari 

Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, 

Insan Cendikia : Surabaya, Hlm. 18 
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dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi dan sosial yang belum melibatkan 

pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam sebuah kegiatan 

kolektif.
34

 Good governance ialah sebuah konsep sebagai alternatif dalam 

menghadapi kebuntuan pemecahan masalah, yang semula dipopulerkan oleh 

Word Bank dan UNDP telah diaplikasikan pada berbagai institusi dengan level 

pemerintah.   

Good governance memiliki tiga domain yaitu negara , sektor swasta dan 

masyarakat 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.
35

 Good 

Governance atau  tata pemerintahan yang baik itu merupakan sebuah konsep yang 

akhir-akhir ini dipergunakan secara teratur dalam ilmu politik, terutama ilmu 

pemerintahan. Konsep itu lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminology 

demokrasi, civil society, partisipasi masyarakat, hak asasi manusia dan 

pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.
36

 Good governance atau tata 

pemerintahan yang baik berkembang di Indonesia saat ini. Undang-Undang 

nomor 25 tahun 2005 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 

menegaskan bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintah harus menerapkan 

                                                           
34

 Ibid.  
35

 Sophorn Soeun, 2005, Kebijakan pengentasan kemiskinan dalam perspektif Good Governance :: 

Studi kasus Program Pemberdayaan Daerah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi 

(PDM-DKE) di Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Slema, Universitas 

Gadjah Mada, Disertasi, S3 Ilmu Administrasi Negara UGM. 
36

 Miftah Thoha (S.H Sarundajang, 2005), dalam jurnal Penerapan Good Governance Dalam Tata 

Kelola Pemerintahan Di Kantor Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan, 

Natalia Gratia Sanding,  Marlien Lapian, Josef Kairupan, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 

Volome 1 No. 1 Tahun 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, 

ISSN : 2337 – 5736. Hlm. 4  
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prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
37

 Good governance pada dasarnya 

adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan 

pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Istilah 

governance tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan tetapi juga 

mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, 

penyelenggaraan dan juga diartikan pemerintahan.
38

  

Good governance mengandung makna kepemerintahan yang baik, 

pengelolaan kepemerintahan yang baik, serta dapat pula diungkapkan sebagai 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik 

ataupun administrasi negara yang baik (Arifin Tahir 2014:102). Tujuan pokok 

good governance adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin 

kepentingan pelayanan secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar 

semua pihak atau stakeholder (negara, masyarakat dan sektor swasta) 

(Hardiyansyah 2011:105). Kunci utama memahami good governance adalah 

pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya, dan bertolak dari prinsip-prinsip ini 

akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan dalam upaya mewujudkan 

pemerintahan yang baik. Penilaian terhadap baik buruknya pemerintahan bisa 

dinilai bila telah bersinggungan dengan unsur prinsip-prinsip good governance 

yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli 

pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan 

efesiensi, akuntabilitas, dan visi strategis (Delly Mustafa 2013:187). 

                                                           
37

 Ibid Hlm. 4 
38

 Ibid, Hlm. 4 
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Paradigma Good governance yang baru menyarankan pluralisasi negara 

untuk pembangunan.
39

 Mengacu pada sebuah program World Bank dan United 

Nation Development Program (UNDP), orientasi dalam pembangunan sektor 

publik aitu menciptakan good governance. Good governance dapat diartikan 

sebagai kepemrintahan yang baik. 
40

 Good governance adalah pemerintah yang 

amanah untuk meciptakan good governance pemerintah memerlukan 

didesentralisasi serta sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang 

bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi serta Nepotisme. Namun, dalam hal ini 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.
41

 UNDP memberikan beberapa karakteristik dari pelaksanaan 

Good governance yaitu :
42

 

  

                                                           
39

 Shylendra, 2004, dalam Good governance and poverty allevation, Hlm. 9 
40

 Alwi Hasyim Batubara, 2006, Konsep Good Governance dalam Konsep Otonomi Daerah”, 

jurnal adminstrasi dan kebijakan, Volume 3 nomor 1, Hlm. 1 
41

 Ibid. Hlm 1 
42

 Ibid. Hlm 2 



 

32 
 

Tabel 2.1 Prinsip-Prinsip Good Governance 

Participation Responsiveness Efficiency adn 

effectivisness 

Dimana keterlibatan 

masyarakat dalam 

pembuatan sebuah 

keputusan secara langsung 

ataupun tidak langsung, 

melalui lembaga perwakilan 

yang dapat menyalurkan 

aspirasinya. Partisipasi 

dibangun atas dasar 

kebebasan berasosiasi dan 

berbicara serta 

berpartisipasi secara 

kontrukktif. 

Lembaga Publik harus 

dengan cepat dan 

tanggap dalam 

melayani.  

Mengelola sumber daya 

publik dilakukan secara 

berdayaguna dan berhasil 

guna. 

Rule of law Consensus 

Orientation 

Accountability 

Sebuah kerangka hukum 

yang adil dan dilaksanakan 

tanpa pandang bulu 

Sebuah kepentingan 

masyrakat yang lebih 

luas 

Mempertanggungjawabkan 

kehadapan publik atas 

setiap aktivitas yang 

dilakukan 

Transparency Equity Strategic vision 

Hal ini dibangun dengan 

dasar kebebasan dalam 

mendapatkan informasi. 

Sebuah informasi yang 

berkaitan dengan 

kepentingan publik secara 

langsung dapat diperoleh 

oleh mereka yang 

membutuhkan 

Setiap masyarakat 

atau rakyat semua 

memiliki kesempatan 

yang sama dihadapan 

atau di depan hukum 

untuk mendapatkan 

kesejahteraan dan 

keadilan 

Penyelenggara 

pemerintahan dan 

masyarakat harus memiliki 

visi jauh ke masa depan 

Dalam hal ini, konsep Good governance yang melibatkan 3 aktor yaitu, 

pemerintah, privat sector (swasta) serta masyarakat dalam penanggulangan 

kemiskinan di Indonesia. Terdapat (domains) yang dilibatkan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan (governance) menurut UNDP terdiri dari 3 (tiga) 

komponen yakni :  

The State atau dalam hal ini adalah pemerintah  memiliki tugas penting 

yakni menciptakan lingkungan politik (political environment) guna mewujudkan 
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pembangunan manusia yang berkelanjutan (sustainable huam development) 

sekaligus meredefinisi peran pemerintah dalam integrasi social ekonomi, 

melindungi lingkungan, kemiskinan, menyediakan infrastruktur, desentralisasi 

dan demokratisasi pemerintah, memperkuat financial dan kapasitas administrasi 

Pemerintah Daerah. Pemberdayaan  masyarakat menjadi kebutuhan wajib yang 

harus diberikan kepada masyarakat. Menciptakan lingkungan yang kondusif 

dengan sistem dan fungsi yang sesuai aturan akan mampu mewujudkan 

pemberdayaan yang baik.  

The Private Sector akan memiliki peranan penting karena lebih 

berorientasi kepada pendekatan pasar (market approach) dalam pembangunan 

ekonomi serta berkaitan dengan penciptaan kondisi dimana produksi barang dan 

jasa (good and services) dalam lingkungan yang kondusif untuk melakukan 

aktivitasnya dengan lingkup kerja “incentives and rewards” secara ekonomi bagi 

individu dan organisasi yang memiliki kinerja baik. 

Civil Society Organizations menjadi tempat dalam memenuhi kebutuhan 

sosial seperti interaksi social dan politik yang dapat menggerakkan berbagai 

kelompok di dalam lingkungan masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas sosial, 

ekonomi dan politik sekaligus melakukan check and balances terhadap kekuasaan 

pemerintah dan memberikan kontribusi yang memperkuat  unsur (komponen) 

lainnya. Civil society juga merupakan alat komuniaksi dalam bentuk partisipasi 

masyarakat dalam aktivitas social dan ekonomi kemudian mengorganisir mereka 

kedalam suatu kelompok yang lebih potensial yang memonitor 

lingkungan,kelangkkan akan sumber daya (resources depletion), polusi dan 
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kekejaman sosial lalu memberikan kontribusi terhadap pembangunan melalui 

destribusi manfaat yang merata dalam masyarakat dan menciptakan kesempatan 

baru bagi setiap individu guna memperbaiki  standar hidup mereka.  Pemerintah 

Indonesia dalam saat ini menggandeng pihak ketiga (privat sektor) dalam 

menanggulangi kemiskinan.  

Salah satu program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yaitu PKH, 

program ini muncul pada tahun 2007 hingga saat ini. Dulu program ini merupakan 

program bantuan bersyarat yang diserahkan secara langsung atau tunai. Namun, 

pada tahun 2016 penyaluran bantuan dilakukan secara non tunai hal tersebut 

berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 

tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan Peraturan Menteri 

Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga 

Harapan. Dalam hal ini pemerintah menggunakan peran privat sector (swasta) 

untuk melaksanakan penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat.  

Oleh karena itu, dengan adanya PKH ini, Pemerintah Kota Batu membuat 

sebuah tindak lanjut dari program tersebut untuk memanfaatkan sumberdaya 

perempuan yang menjadi peserta PKH sebagai sasaran dari Peraturan Walikota 

No 26 Tahun 2015 tentang percepatan penanganan masalah kemiskinan melalui 

pola kemitraan kelompok perempuan mandiri program keluarga harapan. Dari 

kebijakan inovasi tersebut Pemerintah Kota Batu tentunya tidak bekerja sendiri 

namun kebijakan ini dikelola bersama atau bermitra dengan pihak lain yaitu pihak 

swasta, yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi 

masalah kemiskinan yang ada di Kota Batu khususnya kaum perempuan yang 
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tergabung dalam KPM. Dari hal tersebut dapat dilihat adanya Good governance 

dalam program ini. Dengan demikian, peneliti akan melihat bagaimana tata kelola 

model Good Governance berkerja dalam kebijakan ini.  

 

C. Integreted Policy dalam Penanggulangan Kemiskinan 

Integrasi adalah penggantian elemen spesifik dari kebijakan yang ada 

'campuran' atau 'rezim' tujuan, sasaran dan kalibrasi alat dan tujuan kebijakan 

yang ada  dengan campuran kebijakan baru, dengan harapan menghindari hasil 

kebijakan kontraproduktif atau sub-optimal yang muncul dari memperlakukan 

rezim dan komponen kebijakan yang saling terkait terpisah satu sama lain.
43

 

Dalam kasus seperti itu, desain kebijakan selalu tentang menyelaraskan kembali 

atau meluruskan dan mengganti unsur-unsur tertentu dari rezim yang sudah 

mapan dan mengatasi 'kekakuan' unsur-unsur ini sangat penting bagi keberhasilan 

integrasi kebijakan. Dengan demikian, saat ini sedang populer untuk berpendapat 

bahwa ”policy silos”  harus diganti oleh kebijakan integrasi upaya-upaya 

semacam itu penuh dengan risiko, terutama kemungkinan yang sangat nyata untuk 

menciptakan campuran instrumen yang tidak efektif atau upaya reformasi yang 

tidak lengkap dengan hasil yang buruk di tingkat makro, meso atau mikro.
44

  

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 bagian alami dari apa yang 
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telah direncanakan. 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).
45

 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 dibawah 15%. 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. Tidak berhenti disitu saja, dalam 

upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial) 

bekerjasama dengan Pemerintah Daerah salah satunya yaitu Kota Batu sebagai 

pelaksana tingkat daerah terkait PKH ini terkhusus Dinas Sosial Kota Batu. Dinas 
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Sosial Kota Batu dalam permasalahan kemiskinan di Kota Batu melihat peluang 

sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Batu melalui PKH. Dinas 

Sosial Kota Batu membuat sebuah kebijakan yang tertuang di dalam Peraturan 

Walikota Batu No. 26 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanganan Masalah 

Kemiskinan melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri Program 

Keluarga Harapan. Kebijakan tersebut sebagai upaya untuk menanggulangi 

kemiskinan dan untuk meningkatkan kemandirian perempuan dalam peserta PKH 

agar mampu secara ekonomi dan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. 

Kemiskinan adalah sebuah permasalahan sosial yang kerap hadir diantara 

kehidupan masyarakat, terkhusus di negara berkembang.
46

 Masalah kemiskinan 

sampai saat ini menjadi permasalahan besar bagi Indonesia. Arti dari kemiskian 

secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu, kemiskinan relatif dan 

kemiskinan absolute. Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan dengan beberapa 

persen dari pendapatan nasional yang diterimakanoleh suatu kelompok penduduk 

dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan proporsi pendapatan 

nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan 

lainnya.
47

 Sedangakan kemiskinan absolut merupakan suatu keadaan tingkat 

pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 

pokoknya, seperti : sandang, pangan, pemukinan, kesehatan dan pendidikan.
48
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Kemiskinan adalah sebuah fenomena yang berwayuh wajah, bermatra 

multidimendional.
49

 Dalam hal ini kemiskinan memiliki beberapa ciri di dalamnya 

(Suharto et,al.,2004:7-8) yaitu : 

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, 

sandang dan papan). 

2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, 

pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi). 

3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk 

pendidikan dan keluarga). 

4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal. 

5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam. 

6. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang 

berkesinambungan. 

7. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. 

8. Ketidak mampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, 

wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok 

marjinal dan terpencil).  

 

Berdasarkan beberapa ciri kemiskinan di atas dapat kita lihat bahwa 

masalah kemiskinan tidak hanya datang dalam satu arah saja, banyak faktor yang 

mempengaruhi. Oleh karena itu, munculnya kebijakan pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah kemiskinan begitu digencarkan 

agar persentase kemiskinan di Indonesia khususnya di Kota Batu bisa turun. Salah 

satu program Pemintah Pusat yaitu PKH. Dalam hal ini pemerintah daerah yakni 

Pemerintah Kota Batu (Dinas Sosial Kota Batu) dengan adanya program tersebut 

maka Dinas Sosial Kota Batu membuat tindaklanjut kebijakan atas PKH sebagai 

bentuk inovasi penanggulangan masalah kemiskinan melalui  Peraturan Walikota 

Batu No 26 Tahun 2015 tentang KPM. Sasaran dari kebijakan ini adalah 

Perempuan-perempuan yang menjadi peserta PKH yang ada di Kota Batu yang 

tersebar di tiga Kecamatan di Kota Batu. 
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D. Pemberdayaan Perempuan 

1. Pemberdayaan Perempuan 

Pemberdayaan perempuan secara umum diartikan sebagai sebuah upaya 

peningkatan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol 

terhadap sumberdaya, ekonomi, politik, sosial dan budaya agar perempuan 

mampu mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk berperan dan 

partisipasi aktif dalam memecahakan permasalahan sehingga mampu 

membangun kemampuan dan konsep dalam dirinya. 
50

  

Definisi lainnya yakni melihat pemberdayaan perempuan sebagai suatu 

proses kesadaran dan pembentukan kapasistas terhadap partisipasi yang lebih 

besar, kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan yang lebih 

besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat antara 

perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian di atas, dapat 

disimpulkan pemberdayaan perempuan dalam penanggulagan kemiskinan 

sangatlah diperlukan, agar adanya kesamaan antara laki-laki dan perempuan, 

munculnya PKH dalam upaya penanggulangan kemiskinan mampu 

memunculkan inisiatif bagi Pemerintah Kota Batu untuk melihat peluang 

penanggulangan kemiskinan melalui Kelompok Perempuan Mandiri (upaya 

pemberdayaan kelompok perempuan dalam bidang ekonomi).  

2. Jenis Pemberdayaan Perempuan 

Jenis pemberdayaan perempuan terdapat dua jenis yaitu : 
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a. Pemberdayaan Perempuan dalam Prespektif Gender 

Sebuah kebijakan peningkatan peranan perempuan dalam prespektif 

gender telah didasari oleh pemerintah sejak tahun 1980-an. Pemberdayaan 

perempuan dilaksanakan melalui progtam yang khusus diperuntukan bagi 

perempuan untuk mengejar ketinggalannya, pengintegrasian peranan, 

kepentingan dan aspirasi perempuan dalam program umum.
51

 Beberapa 

tujuan mendasar masyarakat internasional tentang persamaan akes oleh 

perempuan atas pendidikan untuk perempuan atas pendidikan untuk 

menghapus illiteracy bagi perempuan dan perbaikan akses untuk perempuan 

terhadap pelatihan keterampila, sains, dan teknologi pendidikan serta 

pendidikan berkelanjutan.
52

 

b. Pemberdayaan perempuan melalui pembelajaran 

Ketidakberdayaan masyarakat yang terjadi pada masyarakat 

merupakan salah satu penyebab dari ketidakberdayaan mereka, tidak 

terjangkaunya sistem pendidikan dan kurang berkembangnya pendidikan 

luar sekolah yang ada dianatara mereka. Oleh karena itu, sangat 

diinginkannya potensi alam sekitar untuk memberdayakan masyarakat.
53

 

3. Program Pemberdayaan Perempuan 

Dalam sebuah program pemberdayaan tentu memiliki tujuan diantaraanya 

yaitu: 
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a. Meningkatkan kemampuan  perempuan untuk melibatkan dirinya dalam 

program pembangunan, sebagai partisipasi aktif(subjek) agar tidak 

menjadi objek pembangunan seperti yang selama ini terjadi. 

b. Meningkatkan kemampuan perempuan dalam kepemimpinan untuk 

meningkatkan posisi tawar menawar dan keterlibatan dalam setiap 

pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana maupun monitoring dan 

evaluasi kegiatan. 

c. Meingkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola usaha rumah 

tangga, industri kecil, maupun industri besar untuk menunjang 

peningkatakan kebutuhan rumah tangga maupun untk membuka peluang 

kerja produktif dan mandiri.  

d. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan ditingkat lokal 

sebagai wadah pemberdayaan perempuan agar mampu terlibat secara 

aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat mereka masing-

masing. 
54

 

Berdasarkan beberapa tujuan-tujuan diatas, hal tersebut menjadi 

target pemberdayaan yang dilakukan sebagaimana suatu program dapat 

disebut sebagai program pemberdayaan perempuan. 

4. Indikator-Indikator Pemberdayaan Perempuan 

Berdasarkan Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional yang di 

fasilitasi oleh Kagama dan Lemhanas, mengemukakan terdapat 4 (empat) 

indikator pemberdayaan perempuan yaitu : 
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a. Akses yaitu kesamaan hak dalam mengakses sumber daya produktif di 

dalam lingkungan. 

b. Partisipasi yaitu keikutsertaan dalam mendayagunkaan aset atau sumber 

daya yang terbatas. 

c. Kontrol yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang 

sama dalam melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya tersebut. 

d. Manfaat yaitu lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil 

pemanfaatan sumber daya atas pembangunan secara sama dan setara.
55

 

 

 

E. 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.  

 

F. PKH – Kelompok Perempuan Mandiri 

1. PKH secara normatif 

Program Keluarga Harapan merupakan program penanggulangan 

kemiskinan dalam skema Dekonsterasi. Program Keluarga Harapan merupakan 

sebuah program dekonsentrasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
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dalam hal ini Kota Batu. Dekonsentrai 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.
56

 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 Program Keluarga Harapan.   

Dalam hal ini program penanggulangan kemiskinan tidak hanya serta 

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

dari belenggu kemiskinan maka pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah 

Kota Batu mengeluarkan kebijakan penanggulangan Kemiskinan yaitu 

Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanganan 

Masalah Kemiskinan melalui Pola Kemitraan Kelompok Perempuan Mandiri 

Program Keluarga Harapan.   Munculnya kebijakan ini dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batu yang hidup dalam 

kemiskinan melalui berbagai program yang mampu menunjang kemandirian 

masyarakat miskin sehingga mampu terlepas dari garis kemiskinan yang 

menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka diperlukan percepatan 

penanganan masalah kemiskinan di wilayah Kota Batu.  
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Dalam kebijakan ini perempuan menjadi sasaran dalam kebijakan 

penanggulangan kemiskinan. Perempuan yang sebagai peserta Program 

Keluarga Harapan di bentuk menjadi Kelompok Perempuan Mandiri yang 

bertujuan untuk menciptakan kelompok perempuan mandiri yang mampu 

berusaha dan mengembangkan kreativitasnya untuk bangkit dari kemiskinan 

baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. 

2. PKH secara programik 

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang 

Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran 

program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam 

bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang 

bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan 

keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu 

upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan 

aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna 

meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial PKH 

berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak 

mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. 

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah 

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. Ketentuan terkait PKH telah diatur 
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dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga 

Harapan. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah 

sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber 

daya manusia dengan pengkondisian secara khusus. 

Dalam hal ini, PKH memiliki  beberapa indikator di dalamnya seperti 

tabel di bawah ini : 

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Kriteria Penerima PKH 

Tujuan Program 

Keluarga Harapan 

Sasaran Program 

Keluarga Harapan 

Kriteria Penerima PKH 

1. untuk meningkatkan 

taraf hidup Keluarga 

Penerima Manfaat 

melalui akses layanan 

pendidikan, kesehatan, 

dan kesejahteraan 

sosial. 

1. keluarga dan/atau 

seseorang yang miskin 

dan rentan serta 

terdaftar dalam data 

terpadu program 

penanganan fakir 

miskin, memiliki 

komponen kesehatan, 

pendidikan, dan/atau 

kesejahteran sosial 

1. Kriteria komponen 

kesehatan meliputi: 

a. Ibu hamil/menyusui. 

b. Anak berusia 0 sampai 

dengan 6 tahun 

 

 

2. mengurangi beban 

pengeluaran dan 

meningkatkan 

pendapatan keluarga 

miskin dan rentan. 

2. Sasaran PKH Akses 

merupakan keluarga 

dan/atau seseorang 

yang miskin dan rentan 

di wilayah PKH Akses 

yang terdaftar dalam 

data terpadu program 

penanganan fakir 

miskin yang memiliki 

komponen kesehatan, 

pendidikan, dan/atau 

kesejahteraan sosial. 

PKH akses terdiri atas 

wilayah : pesisir dan 

pulau kecil, daerah 

tertinggal atau terpencil 

serta perbatasan 

antarnegara. 

2. Kriteria komponen 

pendidikan meliputi: 

a. Anak sekolah 

dasar/madrasah 

ibtidaiyah atau sederajat. 

b. Anak sekolah menengah 

pertama/madrasah 

tsanawiyah atau 

sederajat. 

c. Anak sekolah menengah 

atas/madrasah aliyah 

atau sederajat. 

d. Anak usia 6 (enam) 

sampai dengan 21 (dua 

puluh satu) tahun yang 

belum menyelesaikan 

wajib belajar 12 (dua 

belas) tahun. 

3. Menciptakan 

perubahan perilaku 

dan kemandirian 

Keluarga Penerima 

Manfaat dalam 

mengakses layanan 

3. Kriteria komponen 

kesejahteraan sosial 

meliputi: 

a. Lanjut usia mulai 

dari60 (enam puluh) 

tahun. 
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Tujuan Program 

Keluarga Harapan 

Sasaran Program 

Keluarga Harapan 

Kriteria Penerima PKH 

kesehatan dan 

pendidikan serta 

kesejahteraan sosial. 

b. Penyandang 

disabilitas diutamakan 

penyandang disabilitas 

berat 

  
4. Mengurangi 

kemiskinan dan 

kesenjangan 

5. Mengenalkan manfaat 

produk dan jasa 

keuangan formal 

kepada Keluarga 

Penerima Manfaat. 

Sumber : Permensos No 1 Tahun 2018 tentang PKH (diilustrasikan oleh peneliti 

2019) 

Setelah semua indikator-indikator diatas, selanjutnya adalah mekanisme 

penyaluran bantuan sosial PKH ini masyarakat miskin yang menjadi peserta PKH. 

Proses mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH saat ini secara non tunai, 

seperti bagan mekanisme penyaluran dibawah :  

Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai meliputi: 

 

Gambar 2.1 Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH non tunai 

Sumber : Permensos No 1 Tahun 2018 tentang PKH (diilustrasikan oleh peneliti 

2019) 
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Oleh karena itu, setelah melewati beberapa proses penentuan peserta 

PKH berdasarkan kriteria-kriteria diatas serta menerima bantuan sesuai dengan 

mekanisme yang ada, maka diharapkan mampu meningkatkan taraf kehidupan 

keluarga penerima manfaat melalui akses kesehatan, pendidikan, serta 

kesejahteraan sosial serta tentunya mampu mengurangi angka kemiskinan yang 

ada di Kota Batu saat ini. 

3. Kelompok Perempuan Mandiri  

Kelompok Perempuan Mandiri merupakan kelompok anggotanya 

perempuan peserta PKH yang telah terbentuk sebelumnya 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.   
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G. Welfare State  

Welfare state menjadi sebuah keniscayaan yang terus dinamis mengikuti 

situasi  dan perkembangan masyarakat.
57

 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 Capitalism”, yaitu Liberal, Social 

Democratic, dan Conservative.
58

 Gagasan terkait Welfare State tidaklah sebuah 

gagasan yang baru. Gagasan terkait Welfare State telah ada sejak jaman abad ke – 

18.
59

 Negara Kesejahteraan (Welfare State ) yaitu sebuah sistem kesejahteraan 

sosial yang berupaya memberi peran yang berlebih terhadap negara (pemerintah) 

utnuk mengalokasikan dana publik guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar 

warganya.
60

 Welfare State dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam 

mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang mencakup 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.
61

  Pengertian dari welfare 

state tidak dapat dipisahkan dai konsep mengenai kesejateraan (welfare) itu 

sendiri.  
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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 diberika.
62

  Konsep welfare state 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.
63

 

Jadi, sebuah warga negara berhak mendapatkan kesejahteraan dari  

negaranya dalam hal ini Indonesia. Kondisi masyrakat yang berebeda-beda baik 

dari segi sosial, budaya dan perekonomian negara harus mencipatkan lingkungan 

yang adil serta mampu mensejahterakan mereka sebagai warga negara. Oleh 

karena itu dibutuhkannya peran negara untuk menanggulangi atau mengentaskan 

permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat termasuk masalah 

kemiskinan yang hingga saat ini tidak terselesaikan.  
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