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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang mendasar dan 

menjadi pusat perhatian oleh pemerintah. Saat ini banyak masyarakat Indonesia 

mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, masih banyak 

penduduk Indonesia baik di desa maupun di kota yang hidup dibelit 

kemiskinan(Suyanto, 2013). Kesehjahteraan yang tidak merata menjadikan 

tingginya kesenjangan sosial sehingga menjadikan penyebab utama kemiskinan. 

Pada dasarnya indikator sebuah Negara sejahtera dapat dilihat dari seberapa 

signifikan pemerintah dalam memenuhi pangan atau basic needs penduduknya. 

Sebagaimana yang telah di tuangkan dalam UU Nomor.18 Tahun 2012 tentang 

Pangan dijelaskan bahwa kebutuhan manusia yang paling utama adalah pangan 

yang dimana pemenuhannya adalah bagian dari hak asasi manusia. Dengan begitu 

pemerintah tentunya memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat 

sesuai dengan UUD 1945 bahwasanya dengan tegas mengamanatkan 

kesehjahteraan sosial merupakan kebijakan publik yang di prioritaskan secara 

tinggi di Indonesia. 

Kota Batu para Penyandang Masalah Kesehjahteraan Sosial (PMKS) 

sebagian besar adalah adanya penduduk miskin yang dimana mereka tidak mampu 

menjalankan peran dan fungsinya dengan masyarakat yang lain secara wajar 

(Renstra 2017-2022 dinsos batu, n.d.). Kemiskinan diukur berdasarkan dari segi 

ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun 

non makanan berdasarkan garis kemiskinan yang dimana penduduknya memiliki 
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pengeluaran rata-rata perkapita dibawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik 

Kota Batu, 2018). Dari hasil data BPS (Badan Pusat Statistik) kemiskinan di Kota 

Batu mengalami penurunan tiap tahunnya dimana data terakhir pada Tahun 2017 

penduduk miskin kota Batu turun menjadi 4,31 % yaitu berarti jumlah penduduk 

miskin sekitar 8.770 jiwa dari 203.997 penduduk kota Batu yang sebelumnya pada 

Tahun 2016 penduduk miskin yaitu sekitar 4,48 % atau sebanyak 9.050 jiwa(Faizal, 

2018). Adanya penurunan angka kemiskinan di kota Batu tidak lepas dari peran 

pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia.  

Keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penanggulangan 

kemiskinan di Indonesia menjadikan pemerintah pusat tidak begitu memiliki beban 

yang berat. Berdasarkan asas otonomi daerah dimana adanya pelimpahan 

kewenangan pemerintah pusat kepada daerah otonom. Dengan adanya system 

pemerintahan yang desentralistik sehingga memberikan dampak positif bagi 

perkembangan yang ada disetiap daerah di Indonesia karena daerah dapat 

kewenangan untuk menyusun, mengatur dan mengurus daerahnya sendiri tanpa 

keikutsertaan atau campur tangan pemerintah pusat.  

James Katorobo (2005) berpendapat bentuk-bentuk desentralisasi 

dibedakan menjadi 3 (tiga) konsep, yaitu desentralisasi melalui devolusi 

(decentralization by devolution), desentralisasi melalui pendelegasian 

(decentralization by delegation) dan desentralisasi melalui dekonsentrasi 

(decentralization by deconcentration)(Aritonang, 2017). Bentuk Desentralisasi 

yang biasanya diterapkan Negara Kesatuan adalah melalui dekonsentrasi dimana 

pemerintah pusat memberikan tanggungjawab kepada pemerintah daerah untuk 
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meningkatkan dan menjamin keefektifitasan serta efisiensi dalam pemberian 

pelayanan publik. 

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam pelaksanaannya di Indonesia 

telah diatur melalui Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 9 tentang 

pemerintah daerah. Kemudian Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diatur pula 

dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2008, tujuan diselenggarakannya 

dekonsentrasi yaitu (1) keutuhan NKRI terpelihara (2) terwujudnya kebijakan 

dalam pelaksanaan nasioanal dalam mengurangi ksenjangan yang ada di daerah (3) 

terwujudnya keserasian dalam hubungan antar susunan pemerintahan dan anttar 

pemerintahan didaerah (4) teridentifikasinya potensi serta terpeliharanya 

keanekaragaman sosial budaya yang ada di daerah (5) efisiensi dan ekefektifitas 

penyelenggaraan pemerintah dapat tercapai (6) tercipta komunikasi sosial 

kemasyaraakatan serta sosial budaya. 

Permasalahan kemiskinan  tentu menjadi salah satu permasalahan yang 

tidak bisa dihindari oleh suatu daerah begitu pun Kota Batu, tuntutan-tuntutan 

masyarakat terhadap pemerintah melalui pelayanan-pelayanan tentu sangat tinggi 

karena sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa 

Negara wajib melayani setiap warga Negara dan penduduknya dalam memenuhi 

hak dan kebutuhan dasarnya. Karena selain dirasakan oleh masyarakat juga 

sekaligus mengukur berhasil tidaknya proses pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah dengan semakin berkurangnya penduduk miskin di Kota Batu yang 

diharapkan warga masyarakatnya merasakan kesehjahteraan. Dengan adanya 

permasalahan tersebut pemerintah Kota Batu tentu tidak tinggal diam karena sudah 

kewajiban pemerintah memajukan dan memberikan kesehjahteraan kepada 
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masyarakatnya. Selama ini banyak program-program penanggulangan kemiskinan 

dalam pemenuhan hak kesehjahteraan masyarakat miskin yang telah dikeluarkan 

dan diberikan oleh pemerintah. 

Adapun program-program penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan 

pemerintah pusat berupa : (1) Program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan 

kecil yaitu seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), (2) Program berbasis 

pemberdayaan masyarakat yaitu seperti Program Nasioanal Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), (3) Program perlindungan sosial yaitu 

seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(Jamkesmas), Beras Sejahtera untuk orang miskin (Rastra) dan Bantuan langsung 

(BLT) (Dwi, 2018). Program-program ini sejatinya dilakukan agar menunjang 

percepatan penanggulangan kemiskinan. 

Dengan adanya program-program yang dikleuarkan pemerintah bukan 

berarti masalah kemiskinan bisa ditanggulangi begitu saja secara mudah. Karena 

permasalahan kemiskinan di Kota Batu juga disebabkan oleh adanya program-

program tersebut, Hal ini karena bantuan bantuan kemiskinan yang diberikan belum 

tersalurkan secara tepat sasaran. Penyebabnya karena data yang dipakai untuk 

memberikan bantuan bantuan program tersebut tidak up to date. Dilain hal dengan 

adanya bantuan bantuan program kemiskinan tersebut masyarakat justru 

ketergantungan dan cenderung tidak ingin keluar dari zona kemiskinan karena 

sudah terlalu nyaman mendapatkan bantuan, sehingga kejadian ini mengakibatkan 

alokasi pendistribusian bantuan bagi masyarakat miskin tidak tepat. 

Merujuk pada permasalahan bantuan kemiskinan yang disalurkan belum 

tepat, pemerintah pusat tentu berperan dalam masalah kemiskinan yang ada 
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didaerah. Maka berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo melalui Rapat 

Terbatas (Ratas) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2016 tentang 

penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi agar bantuan sosial dan 

subsidi disalurkan secara non-tunai dimana bertujuan untuk meningkatkan 

efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran program serta mendorong inklusi keuangan. 

Untuk mendukung penyaluran bantuan sosial dilakukan secara non tunai maka 

dikeluarkanlah Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang 

Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM).  

Salah satu program yang disalurkan secara non tunai adalah Bantuan 

Pangan Non Tunai (BPNT) kemudian disusul dengan Peraturan Menteri Sosial 

No.11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Program 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan upaya pemerintah dalam rangka 

mentransformasi program Subsidi Rastra dimana memiliki beberapa permasalahan 

yang kompleks terjadi dalam pelaksanaannya. Perlu diketahaui indikator 

keberhasilan Rastra diukur melalui 6T yaitu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat 

harga, tepat kualitas, tepat administrasi dan tepat waktu. Berpacu dengan 6T 

tersebut dalam indicator pertama tepat sasaran, program Rastra dimana masih ada 

rumah tangga yang seharusnya tidak berhak menerima rastra namun menerima 

bantuan tersebut, sedangkan yang seharusnya dapat bantuan tersebut malah tidak 

menerima. Kemudian indicator kedua tepat jumlah, beras dibagi rata, jumlah yang 

harusnya diterima kurang dan harga tebus lebih tinggi. Indikator ketiga tepat waktu, 

masih sering terjadi keterlambatan dalam pengiriman ataupun pendistribusian 

bahan pangan beras yang seharusnya dilakukan setiap bulan (UGM, 2017). Untuk 
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menjawab permasalahan-permasalah tersebut penyaluran program subsidi Rastra 

pada awal Tahun 2017 diubah menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai 

(BPNT) dengan harapan dapat memberikan keleluasaan Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) dalam memilih jenis, kualitas, harga, dan tempat membeli bahan 

pangan (beras dan atau telur) serta dapat berjalan sesuai indikator 6T. 

Sebagai Program Nasional, Kota Batu merupakan salah satu dari 44 kota 

yang terpilih menjadi pilot project program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di 

Indonesia yang di laksanakan pada tahun 2017 tepatnya pada Bulan Februari. Hal 

ini dikarenakan Kota Batu memilik akses sarana dan prasarana yang memadai untuk 

dijangkau oleh masyarakat. Data jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai 

(BPNT) berdasarkan keputusan Menteri Sosial telah menetapkan jumlah KPM dan 

lokasi Bantuan Sosial pangan 2019 melalui SK Mensos No.1 85/HUK/2018 yang 

dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2018 bahwa Kota Batu Provinsi Jawa Timur 

memiliki kuota sebanyak 5.649 KPM. Data jumlah penerima bantuan sosial pangan 

tersebut juga termasuk anggota Program Keluarga Harapan (PKH) serta merupakan 

penerima bantuan sosial dari Provinsi Jawa Timur yaitu TUAN RASIDI ( Bantuan 

Beras Subsidi ) yang merupakan program Gubernur Jawa Timur era Soekarwo 

dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang ada di Jawa Timur. Jumlah 

penerima bantuan sosial pangan tersebut bersumber dari Data Terpadu Program 

Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) yang merupakan hasil pemutakhiran Basis 

data Terpadu Tahun 2015. 

Penerima manfaat bantuan non tunai adalah keluarga yang dimana kondisi 

sosial ekonominya berada 25% terendah di daerah pelaksana. Pemberian Bantuan 

Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 
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yang berfungi sebagai e-Wallet dan sebagai tabungan  yang digunakan oleh KPM 

untuk membeli bahan pangan berupa beras dan atau telur di E-Warong atau agen 

yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur HIMBARA (Himpunan Bank Milik 

Negara)(Maharani, 2017). Pemilihan komoditas tersebut karena berdasarkan tujuan 

dalam peningkatan nutrisi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan 

tersebut tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai atau komoditi lainnya. Jumlah 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diterima oleh Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) adalah sebesar Rp 110.000,- setiap Bulannya dan akan cair atau 

ditransferkan oleh Pemerintah melalui Bank Penyalur setiap Tanggal 25 tiap 

bulannya. Jumlah Rp 110.000,- dapat digunakan kapan pun sesuai dengan 

kebutuhan KPM dan akan terakumulasikan secara otomatis pada e-wallet apabila 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki saldo sisa dan jumlah tersebut juga 

tidak akan hangus apabila tidak atau belum digunakan pada Bulan sebelumnya. 

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diharapkan dapat mengurangi 

beban pengeluaran yang dikeluarkan oleh penduduk miskin dalam hal pemenuhan 

kebutuhan pokok. Hal ini didukung dalam tujuan utama Bantuan Pangan Non Tunai 

(BPNT) dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat mengurangi beban 

pengeluaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi 

yang lebih seimbang serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan 

berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Bantuan sosial secara 

non tunai ini diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam rangka 

program penanggulangan kemiskinan yang dimana berupa pelayanan dasar, 

jaminan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial 

(PerPres No.63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, 
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n.d.). Pemberian bantuan ini juga sejalan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 

2009 tentang Kesehjahteraan Sosial dalam memenuhi pangan masyarakat. 

Sehingga dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini diharapkan dapat 

memenuhi hak kesehjahteraan masyarakat miskin dalam hal meningkatkan 

ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekaligus sebagai 

mekanisme perlindungan sosial serta penanggulangan dan atau pemutus rantai 

kemiskinan. 

Menjadi salah satu program penanggulangan kemiskinan yang ada, program 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari perspektif kebijakan merupakan kebijakan 

yang bersifat Top Down yaitu kebijakan yang dibuat oleh pusat yang kemudian 

diimplementasikan oleh daerah (Mulyadi, 2016). Implementasi program BPNT 

diberbagai daerah tentu tidaklah sama. Beberapa penelitian tentang BPNT didaerah 

lain menunjukkan hasil yang beraneka ragam. Penelitian yang dilakukan Risnandar 

dan Aditya wisnu mengatakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada umumnya 

mereka mengerti dan memahami jenis dan nilai bantuan yang diberikan namun 

masih sedikit dari mereka yang paham tentang kebebasan memilih kuantitas dan 

kualitas bahan pangan sesuai dengan kebutuhan mereka(Jenderal, Fakir, Sosial, & 

Indonesia, 2018). Hal lain yang terjadi di kota Surabaya dalam penerimaan bantuan 

untuk KPM terjadi masalah dengan mesin EDC (Electronic Data Capture) sehingga 

waktu terkendala dan menyebabkan penyaluran tidak efektif (SURYA 

KHARISMAWATI & ROSDIANA, 2018). 

Hasil lain mengenai dampak Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 

menunjukkan hasil yang positif, yaitu kepuasaan Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM) merasa puas dengan program BPNT dibandingkan dengan program Rastra. 



 

9 
 

Hal ini dapat dibuktikan dengan kualitas beras yang lebih baik dan tidak perlu 

ditebus dengan uang. Walaupun dalam pelaksanaannya ini juga memiliki 

kekurangan, yaitu jumlah stock sembako yang cepat habis dikarenakan jumlah e-

warong yang masih sedikit (Junaidi, Setiawan, & Prastiwi, 2017).  

Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) selama ini bukan 

berarti tidak memiliki kendala ataupun masalah yang dihadapi di kota Batu. Dalam 

implementasi program dilapangan kendala-kendala tersebut pasti ada. misalnya 

terdapat warga atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak tau berapa 

jumlah besaran yang didapatkan setiap bulannya. Masalah lainnya ada juga 

pembulatan nominal yang dilakukan oleh anggota e-warong terhadap Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM) salah satu contohnya seperti ketika KPM membeli yang 

harusnya total harga pencairan hanya Rp.108,000 tetapi dibulatkan menjadi 

Rp.110,000 serta ada pula kendala terhadap mesin EDC yang tidak berfungsi 

sehingga harus meminjam di e-Warong yang lain. 

Dengan adanya berbagai dampak yang terjadi baik negatif maupun positif 

dalam pelaksanaan kebijakan  program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang 

telah berjalan maka perlu monitoring dan evaluasi. Monitoring bagaimana 

penyelenggaraannya dilapangan apakah sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan 

serta apakah sudah memberikan dampak kepada penerima atau tidak. Pemantauan 

atau monitoring ini diperlukan agar menemukan kesalahan sedini mungkin yang 

terjadi dilapangan segera diketahui sehingga dapat ditindak lanjuti agar ada 

perbaikan yang diharapkan dapat mengurangi resiko yang lebih besar. Hasil dari 

monitoring kemudian digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan maupun 

kegagalan program BPNT melalui evaluasi kebijakan dalam program yang 



 

10 
 

digunakan untuk memberikan penilaian kepada pemerintah selaku yang membuat 

kebijakan dan atau stakeholder. Pelaksanaan program BPNT tentu dituntut agar 

dapat mencapai target dalam penanggulangan kemiskinan sehingga pengawalan, 

pengontrolan program serta evaluasi harus dilakukan agar mendapatkan hasil yang 

maksimal serta sebagai input dalam kebijakan yang akan datang untuk kedepannya. 

1.2 Rumusan Masalah  

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka adapun  rumusan   

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Monitoring dan Evaluasi kebijakan program BPNT dalam 

penanggulangan kemiskinan di Kota Batu ? 

2. Apa faktor penghambat dan pendukung Monitoring dan Evaluasi kbijakan 

program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam penanggulangan 

kemiskinan diKota Batu ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Monitoring dan Evaluasi kebijakan program BPNT dalam 

penanggulangan kemiskinan di Kota Batu. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Monitoring dan Evaluasi 

kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam 

penanggulangan kemiskinan di Kota Batu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

     Berdasarkan uraian dari rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka 

peneliti mengharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan dedikasi manfaat 
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kepada pihak-pihak tertentu yaitu kepada mahasiswa, dosen atau kalangan 

akademisi, masyarakat, serta Dinas terkait maupun lembaga pemerintah yang 

lainnya dan tentunya dapat dijadikan rujukan perbaikan maupun evaluasi pada 

bagian yang memiliki permasalahan. Adapun manfaat penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis 

       Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang lebih 

serta dapat dijadikan refrensi dalam bentuk informasi untuk penelitian selanjutnya 

mengenai Monitoring dan Evaluasi program BPNT di kota Batu. Selain itu juga 

memberikan wawasan kepada masyarakat akan manfaat yang bisa didapatkan dari 

suatu kebijakan yang dijalankan, serta dapat memberikan saran ataupun masukan 

dan kritik yang membangun terhadap kinerja program yang dijalankan. 

2. Manfaat Praktis 

      Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi 

bahan rekomendasi serta masukan bagi segenap pihak yaitu khususnya Dinas Sosial 

Kota Batu atau stakeholder terkait selaku yang menjalankan kewenangan program 

serta masyarakat Kota Batu mengenai Monitoring dan  Evaluasi program Bantuan 

Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Batu. 

1.5 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan definisi-definisi atau penjabaran dimana 

mendefinisikan suatu konstruk dengan konstruk yang lain atau menggambarkan 

konsep konsep dengan konsep lainnya (Silalahi, 2012). Untuk memahami dan 

memudahkan penafsiran maka suatu definisi harus mampu dijadikan pedoman 

sebagai gambaran karakteristik konsep secara objektif dan esensial sehingga dapat 
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memudahkan peneliti. Definisi konseptual pada dasarnya digunakan sebagai 

pemberian penjelasan yang jelas dan singkat mengenai konsep yang akan 

digunakan sebagai perspektif dalam suatu penelitian. Maka, adapun beberapa 

definisi konseptual yang perlu peneliti definikan sesuai dengan tema dalam 

penelitian ini antara lain adalah : 

1. Kebijakan Publik 

Kebijakan publik merupakan suatu serangkaian keputusan yang saling 

berkaitan yang dilakukan oleh sekelompok aktor atau seorang aktor berkaitan 

dengan tujuan yang dipilih serta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. 

Keputusan-keputusan tersebut sejatinya masih berada pada batas-batas 

kewenangan kekuasaan dari para aktor serta merupakan serangkaian program 

sebagai salah satu tahap penyelesaian masalah yang dihadapi (Wahab, 2015). 

Proses analisis kebijakan publik menurut Dunn memiliki lima tahapan proses yaitu 

merumuskan masalah, formulasi kebijakan, rekomendasi kebijakan, monitoring 

atau pemantauan kebijakan, dan evaluasi kinerja kebijakan (Nugroho, 2014). 

Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada tahap monitoring dan evaluasi 

kebijakan dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Batu. 

2. Monitoring & Evaluasi Kebijakan  

William Dunn (1981) mengemukakan monitoring atau pemantauan diartikan 

sebagai suatu aktifitas internal dan berkelanjutan, sisi internalnya melalui kegiatan 

dan hasil dari suatu program yang nantinya akan dijadikan sebagai penentu atau 

sumber informasi apakah program tersebut yang telah di implementasikan sesuai 

dengan rencana dan Dunn menjelaskan monitoring memiliki 4 (empat) fungsi 

dalam analisis kebijakan (1) Ketaatan atau Compliance (2) Pemeriksaan, (3) 
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Laporan atau accounting (4) Penjelasan atau explanation (Dunn, 2003). Menurut 

Kusek (2004), monitoring merupakan suatu proses kegiatan mengidentifikasi 

secara sistematis dengan mengumpulkan data sesuai indicator yang telah ditentukan 

pada setiap tahapan yang ada dalam program(Hardlife & Zhou, 2013). Sedangkan 

evaluasi diartikan sebagai penilaian atau peningkatan kinerja suatu program yang 

sedang dilaksanakan dan hasil evaluasi nantinya dapat kita nilai apakah sebuah 

program atau kebijakan memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang 

dituju (Hardlife & Zhou, 2013). Dari evaluasi nantinya akan diketahui keberhasilan 

ataupun kegagalan suatu kebijakan, sehingga nantinya secara normatif akan 

diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan, perlu perbaikan atau 

bahkan harus dihentikan (Mulyadi, 2016). 

Evaluasi kebijakan juga berfungsi menilai keselarasan antara teori kebijakan 

dengan praktik implementasi dilapangan berupa dampak, apakah dampak kebijakan 

yang diterapkan sesuai dengan perkiraan. Dari hasil ini nanti dapat dilihat apakah 

sudah tepat sasaran, efisien dan efektif atau memiliki dampak yang luas atau tidak. 

Evaluasi penelitian ini nantinya akan mengukur tingkat keberhasilannya secara 

Output atau hasil dan impacts atau dampak. Pada dasarnya evaluasi tidak bisa 

dilakukan apabila tanpa monitoring hal ini karena tidak mempunyai data dasar 

untuk melakukan analisis, oleh karena itu monitoring dan evaluasi berjalan 

seiringan. 

3. Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT) 

Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan yang 

disalurkan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah KPM dimana kondisi sosial 

ekonominya berada 25% terendah di daerah pelaksana. Sebagai  upaya 
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meningkatkan keefektifitasan dan tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial 

serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program agar lebih 

dimudahkandalam pengontrolan, memantau, dan mengurangi penyimpangan. 

Program ini merupakan kebijakan dari Kementerian Sosial yang berpedoman pada 

Peraturan Menteri Sosial No.11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan 

Non Tunai.     

Program BPNT ini setiap bulannya disalurkan dengan system transfer kepada 

KPM sebesar Rp.110,000,- melalui mekanisme uang elektronik yang ada dalam 

KKS dan hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan berupa telur dan atau 

beras yang bisa dicairkan di Ewarong atau agen yang sudah berkolaborasi dengan 

bank penyalur, bantuan tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang ataupun komoditi 

lain tetapi bantuan tersebut dapat digunakan kapanpun sesuai kebutuhan KPM dan 

akan terakumulasi secara otomatis pada e-wallet apabila KPM memiliki saldo sisa 

dan jumlah tersebut tidak akan hangus bila tidak digunakan pada bulan sebelumnya. 

4. Penanggulangan Kemiskinan  

Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya pemerintah yang dilakukan 

dalam meningkatkan kesehjahteraan penduduk miskin sebagai rangka menikmati 

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas(“Penanggulangan kemiskinan,” n.d.). 

Dalam Peraturan Presiden RI No.15 Tahun 2010 tentang percepatan 

penanggulangan kemiskinan dalam pasal 1 menjelaskan bahwa penanggulangan 

kemiskinan adalah program dan kebijakan pemerintah serta pemerintah daerah 

yang dilaksanakan secara sistemasis, terencana dan bersinergi dengan masyarakat 

dan dunia usaha dalam rangka untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin 

sebagai peningkatan derajat kesehjahteraan masyarakat. Penanggulangan 
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kemiskinan menjadi salah satu agenda kebijakan penting karena jika pemerintah 

tidak aktif dalam masalah kemiskinan maka pemerintah dapat dikatakan telah 

melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Dalam mensejahterakan masyarakat 

pemerintah memiliki tanggung jawab sesuai dengan amanat UUD 1945. 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan definisi variabel yang nantinya dirumuskan 

berdasarkan karakteristik variabel tersebut yang dapat mempermudah analisis 

kemudian nantinya diamati sehingga dapat mengurangi kesalahan pengamatan 

dalam proses penelitian (Azwar, 2003). Adapun variabel-variabel data yang akan 

dianalisis secara operasional dalam penelitian Monitoring dan Evaluasi Kebijakan 

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam penanggulangan kemiskinan 

di Kota Batu sebagai berikut : 

1. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam 

penanggulangan  kemiskinan dii Kota Batu : 

a. Mekanisme proses monitoring program BPNT. 

b. Aktor-aktor yang terlibat serta peran masing-masing aktor dalam 

monitoring pelaksanaan program BPNT. 

c. Kerjasama antar aktor dalam monitoring. 

d. Evaluasi program BPNT : 

1. Kerjasama antar aktor dalam monitoring. 

2. Hasil (output) terhadap pelaksanaan Program BPNT kepada KPM. 

3.  Dampak (impact) Program BPNT terhadap E-warong dan agen yang 

bekerjasama dengan Bank Penyalur. 

4. Target dan hasil program BPNT. 
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2. Faktor penghambat dan pendukung Monitoring dan Evaluasi Kebijakan 

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam penanggulangan 

kemiskinan di Kota Batu : 

a. Sumber Daya Manusia (SDM). 

b. Waktu. 

1.7 Metode Penelitian  

Metode Penelitian adalah cara ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data 

dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Metode penelitian ini dilakukan berdasarkan 

fakta fakta dilapangan yang bersifat induktif dan kemudian di konstruksikan 

menjadi hipotesis atau teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif, dimana metode ini bertujuan untuk memahami suatu kejadian 

atau fenomena sesuai dengan kondisi yang berada di lapangan. maka penulis 

menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

              Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptiif. Pada umumnya 

merupakan data yang berbentuk uraian atau kalimat-kalimat terkait dalam masalah 

yang diteliti(Hadari nawawi, 1995). Sehingga dalam hal ini peneliti berusaha 

mendapatkan informasi yang detail mengenai Monitoring dan Evaluasi Kebijakan 

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam penanggulangan kemiskinan 

di Kota Batu. 

2.  Subyek Penelitian 

Subyek penelitian merupakan pihak yang menjadi sasaran penelitian guna 

memperoleh informasi terkait topik yang diteliti, sehingga dalam penelitian harus 

memperhatikan dalam menentukan informasi agar mendapatkan informasi yang 
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lengkap dan mendalam. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang 

Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Batu untuk 

memperoleh informasi secara baik sesuai dengan topik yang akan dikaji. Kemudian 

subyek dalam penelitian ini merupakan pihak atau orang yang terlibat yang dapat 

memberikan sumber informasi atau data oleh peneliti. Dengan demikian untuk 

memperoleh informasi yang relevan, maka subyek penelitian dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Pendamping BSP (Bantuan Sosial Pangan) Kota Batu. 

b. Pengelola e-Warong KUBE PKH. 

c. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT. 

3. Sumber Data 

a.  Data Primer 

Merupakan sumber data yang didaptkan langsung kepada peneliti melalui 

obyek atau sumber yang ada dilapangan berupa opini dari subyek penelitian dan 

hasil observasi kegiatan yang didapatkan saat dilapangan. Artinya, data primer 

ini biasanya diperoleh di lapangan dimana melihat langsung kondisi yang ada 

melalui observasi dan melakukan wawancara langsung secara mendalam 

terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. 

b. Data Sekunder 

Merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. 

Data sekunder digunakan sebagai data pendukung dalam menguatkan 

penelitian. Data ini meliputi antara lain adalah : 

a) buku atau penelitian ilmiah dalam jurnal yang berkaitan tentang 

monitoring dan evaluasi kebijakan dan program BPNT. 
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b)  berita-berita yang terkait melalui sumber cetak maupun sumber online. 

c)  salinan peraturan perundang undangan atau peraturan lainnya yang 

berkaitan serta yang masih berlaku menyangkut tentang penelitian 

seperti, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pusat maupun 

peraturan daerah di Kota Batu. 

d) dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berasal dari dinas terkait 

dalam penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

     Teknik pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data yang 

diperlukan dari berbagai sumber secara akurat. Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah : 

a. Observasi 

Dalam observasi, peneliti terlibat langsung dalam kegiatan dilapangan dalam upaya 

mengetahui serta memahami kondisi yang ada di lapangan sehingga data yang 

diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna 

dari setiap perilaku yang nampak(Sugiyono, 2015).  

b. Wawancara 

Wawancara adalah alat yang digunakan sebagai pengumpul data berupa tanya 

jawab atau dialog antara peneliti dengan narasumber dalam bentuk face to face atau 

tatap muka. Wawancara yang digunakan merupakan wawancara tidak terstruktur 

yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dalam pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan 

hanya garis besar permasalahan yang akan ditnayakan sehingga penulis bisa 
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mendapatkan informasi yang mendalam sebanayak-banyaknya agar terpenuhinya 

data yang diinginkan oleh peneliti. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang 

telah disebutkan pada sub bab sebelumnya (Sugiyono, 2015). 

c. Dokumentasi  

 Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat bukti dan data yang diperoleh saat 

peneliti dilapangan. Hasil dari dokumentasi bisa berupa gambar, catatan penelitian, 

surat dan salinan undang-undang yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

5. Lokasi Penelitian 

     Lokasi penelitian adalah dimana penulis melakukan penelitian untuk 

mengumpulkan dan mencari data dengan keadaan yang sebenarnya guna 

mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian 

ini penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Dinas Sosial Kota Batu yang 

beralamatkan Balai Kota Among Tani Gedung B Lantai 2 Jalan. Panglima 

Sudirman No.507, Kota Batu, Jawa Timur, E-warong KUBE PKH dan Agen 46 

yang telah bekerjasama dengan HIMBARA. 

6. Analisis Data 

 Analisa data dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung. Dalam penelitian ini menggunakan model analisis 

data Miles dan Huberman yang dimana mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisa kualitatif dilakukan secara interaktif atau interactive model dan berlangsung 

secara terus menerus(Sugiyono, 2015). Berikut merupakan teknik analisis model 

Miles dan Huberman :  
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Gambar 1.1 Teknik Analisis Data Kualitatif Model Interactive 

Sumber : Sugiyono, 2015. 

Keterangan : 

a. Data Collection / penngumpulan data 

Suatu kegiatan pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang terkait 

sebagai sumber data yang nantinya digunakan sebagai bahan masukan agar 

menghasilkan informasi sesuai yang di inginkan. Data ini merujuk pada 

penggunaan instrumen berupa observasi, wawancara pada subyek peneliti 

serta dokumen yang telah tersusun sesuai dengan prosedur yang telah 

dilaksanakan. 

b. Data Condentation / kondensasi data 

Kemudian setelah data dikumpulkan selanjutnya adalah kondensasi data 

yang merupakan sebuah proses dalam penelitian, penyederhanaan, 

pemfokusan, transkrip wawancara saat dilapangan serta materi ataupun 

dokumen yang ditemukan yang nantinya seluruh data disesuaikan agar 

berkesinambungan tanpa harus mengurangi data yang ada. 

 

 

Data Collection Display data 

Data Condentatin Conclution 
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c. Data Display / penyajian data 

Setelah difokuskan selanjutnya data dalam bentuk kumpulan informasi yang 

telah disusun lalu disajikan atau di display dengan bentuk uraian yang 

singkat melalui teks naratif, hubungan antar kategori dan bagan yang 

diharapakan dapat memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjai 

sehingga pekerjaan selanjutnya yang telah direncanakan sesuai dengan apa 

yang dipahami.  

d. Conclution Drawing atau Veryfication / penarikan kesimpulan 

Kemudian jika sudah terpenuhi semua selanjutnya adalah penarikan 

kesimpulan yaitu merupakan sebuah pengulangan dibuat setelah seluruh 

rangkaian proses diatas sesuai dengan fakta atau data yang diperoleh dari 

lapangan melalui bukti-bukti yang sudah valid serta konsisten sehingga 

menghasilkan kesimpulan yang kredibel yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

 

 


