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ABSTRAK 

E-Warong KUBE PKH adalah program pelayanan publik dari Kementerian 

Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial yang dahulunya berupa bantuan uang tunai 

menjadi bantuan non-tunai. Untuk mewujudkan penyaluran bantuan yang dimaksud 

maka ditetapkan kebijakan bantuan pengembangan usaha melalui Elektronik Warong 

Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Bersama (e-Warong KUBE PKH).  

Inovasi pelayanan publik e-Warong KUBE PKH yaitu meningkatkan akses 

masyarakat miskin terhadap sumberdaya sosial ekonomi. Inovasi ini berupa perubahan 

sistem penyaluran bantuan yang dahulu berupa pemberian bantuan sosial uang tunai 

berubah menjadi bantuan sosial non-tunai menggunakan kecanggihan teknologi 

internet. Peningkatan prakarsa dan peran aktif dalam pemberdayaan masyarakat 

miskin. Inovasi ini berupa pemberdayaan masyarakat penerima manfaat untuk 

mengelola bantuan sosial berupa bantuan pangan dari pemerintah dalam bentuk e-
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Warong KUBE PKH untuk mensukseskan program pemerintah dalam pemberantasan 

kemiskinan. 

 Di sisi lain, ada pula beberapa hambatan dalam pelaksanaan inovasi e-Warong 

KUBE PKH. Diantaranya; tidak seimbangnya rasio antara jumlah pendamping dengan 

jumlah anggota PKH, kurangnya kemandirian anggota dan kurangnya  minat 

partisipasi dalam setiap pelatihan. 

Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Elektonik Warung Gotong Royong Kelompok 

Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warong KUBE PKH), 

Kemiskinan. 

ABSTRACT 

e-Warong KUBE PKH is an alternative approach to distribute the social helps 

which was a cash becomes non-cash. In order to realize this approach, moreover it will 

be set as a help of the development business policy through Elektronik Warong 

Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Bersama (e-Warong KUBE PKH). 

The innovations of the public service of e-Warong KUBE PKH are increasing 

the poor societys’ access to the social-economic resource. It is a movement of 

distribution’s help system which was a cash becomes non-cash though the internet’s 

technology. The increasing of the ideas and the active part on empowering the poor 

society is an empowering of the people who get the benefits to manage social assistance 

in the form of food aid the government’s help in the form of e-Warong KUBE PKH, 

furthermore, it will be help the government in successing the eradicstion of the poverty. 

In the other side, there are also the obstacles in implementating the innovation 

of  e-Warong KUBE PKH. They are; the unbalanced of the ratio of the companion and 

the member of PKH, less of independence’s member and less of participation interest 

in every training. 
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A. LATAR BELAKANG 

Pemberantasan kemiskinan menjadi target penting bagi pertumbuhan ekonomi 

dinegara-negara berkembang mengingat tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan 

potret keberhasilan negara mewujudkan cita-cita bersama. Tingkat kesejahteraan yang 

tidak berimbang mejadi perbedaan kesenjangan sosial antar masyarakat. Karena itu, 

keberadaan Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik yang salah satunya 

mengatur tentang perekonomian masyarakat.1 

Terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah 

satu cita-cita yang telah digagas oleh pendiri bangsa (founding fathers) sebagaimana 

diungkapkan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Seluruh rakyat Indonesia, 

tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Secara tegas 

disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.2 Dengan 

demikian pemerintah mempunyai kewajiban untuk menanggulangi permasalahan 

ekonomi yang dihadapi seluruh masyarat Indonesia, khususnya untuk masyarakat yang 

perekonomiannya kurang atau masyarakat miskin. Permasalahan kemiskinan menjadi 

target penting bagi pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang pada dasarnya 

untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia.3  

Angka tingkat kemiskinan pun tercatat menurun pada Maret 2016 menjadi 

28,01 juta atau 10,86 persen dari keseluruhan jumlah penduduk. Angka tersebut 

mencapai penurunan sekitar 0,50 juta orang dibandingkan dengan bulan September 

tahun 2015 yang jumlahnya sebanyak 28,51 juta orang atau sekitar 11,13 persen dari 

jumlah total penduduk Indonesia.4 Didukung dalam data rencana strategi Nasional 

                                                           
1 Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.2008. Hal. 17 
2 Undang-undang dasar 1945 pasal 34 ayat (1) 
3 Djoyohadikusumo, Sumitro. Pembangunan Perekonomian Indonesia. Jakarta: LP3ES. 1998.Hal. 12 
4 Kompas.com, 2016, Darmin: Kemiskinan menurun, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin 

berkualitas, di akses pada, 5 Maret 2016,<http://nasional.kompas.com/read/2016/11/10/144759 126 

/darmin.kemiskinan. menurun.pertumbuhan.ekonomi.indonesia.lebih.berkualitas> 



dalam pencapaian target pengurangan kemiskinan tahun 2019 bahwa tingkat 

kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan namun perkembangan mengalami 

perlambatan. Namun, pada tahun 1970 sampai 1993 Indonesia mengalami penurunan 

yang signifikan pada zaman pimpinan Pak Soeharto, Presiden Pertama Indonesia.  

Perlunya inovasi bagi pelayanan publik untuk memaksimalkan kebijakan 

terhadap masyarakat. Secara konseptual inovasi merupakan pemberian produk baru 

atau sistem yang tepat agar dampak kebijakan dapat dirasakan secara efektif dan efisien 

bagi masyarakat. Salah satu inovasi yang harus dilakukan adalah merubah mentalitas 

khususnya para birokrat yang menjadi pengerak kebijakan. Seperti yang kita ketahui 

selama ini kinerja birokrasi yang kurang sadar akan kejujuran, yang terbukti banyaknya 

Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi oleh para Birokrat. Berdasarkan 

data Indonesia Corruption Word (ICW) dari 482 kasus tindak pidana korupsi tahun 

2016, tercatat sekitar 515 orang adalah aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi 

terdakwa.5 

Jika memang sumber daya manusia tidak dapat diandalkan maka pemerintah 

perlu trobosan baru untuk memotong rantai penerimaan kebijakan. Dengan kata lain 

perlunya alat untuk mengendalikan suatu sistem yang berjalan yakni dengan 

pemberdayaan teknologi yang telah berkembang di era zaman reformasi yang mampu 

menekan tingkat penyelewengan dana. Namun demikian, peningkatan tersebut belum 

mampu memenuhi harapan masyarakat khususnya warga miskin yang butuh 

penanganan khusus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara prima. 

Inovasi pelayanan publik diharapkan mampu memberikan perubahan lebih baik bagi 

masyarakat.6 

                                                           
5 Kompas, 2017, Reformasi Birokrasi belum sentuh daerah, diakses pada: 6 Maret 2017 < 

https://www.pressreader.com/reformasi-birokrasi/> 
6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

nomor 19 tahun 2016 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/ 

Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 

2017. Hal.7 



Selain itu sinegritas para pemangku kepentingan yang terlibat sangat 

berpengaruh dalam keberhasilan program ini mengingat program ini merupakan 

fenomena baru yang diharapkan mampu menjawab permasalahan kemiskinan yang 

menyebabkan kesenjangan ekonomi yang ada di masyarakat. Dengan demikian 

program e-Warong KUBE PKH dapat berjalan maksimal sesuai dengan tujuan 

program sehingga mampu menyelesaikan atau menurunkan tingkat kemiskinan 

masyarakat penerima bantuan sosial. Dengan demikian, penelitian yang akan dibahas 

berjudul “Inovasi Pelayanan Publik Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok 

Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Pemberantasan 

Kemiskinan” : Studi ini dilakukan pada Dinas Sosial Kota Malang. 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana upaya inovasi pelayanan publik e-Warong KUBE Program Keluarga 

Harapan (PKH) sebagai upaya pemberantasan kemiskinan? 

2. Apa saja kendala inovasi pelayanan publik e-Warong KUBE Program Keluarga 

Harapan (PKH) sebagai upaya pemberantasan kemiskinan? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui inovasi pelayanan publik e-Warong KUBE Program Keluarga 

Harapan (PKH) sebagai upaya pemberantasan kemiskinan. 

2. Untuk mengetahui kendala inovasi pelayanan publik e-Warong KUBE Program 

Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya pemberantasan kemiskinan. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan 

diatas, tentunya peneliti mengharapkan penelitian yang telah dilakukan baik secara 

akademik maupun secara praktis, yaitu: 

1. Manfaat Akademis 



Sebagai pengembangan disiplin ilmu Pemerintahan berkaitan dengan pelayanan 

publik khususnya terkait mata kuliah manajemen pelayanan publik. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi 

bagi pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Inovasi Sektor Publik 

Program e-Warong KUBE PKH merupakan metode yang digunakan untuk 

mengimplementasikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang 

Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong 

Kelompok Usaha Bersama. Urgensi inovasi berkaitan dengan perubahan sistem yang 

diharapkan mampu membawa dalam suatu kondisi yang lebih baik. Dalam dunia 

pemerintahan inovasi sangatlah dibutuhkan bagi pemberian pelayanan secara prima 

untuk seluruh masyarakat. Penerapan inovasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan perkembangan zaman yang ada agar masyarakat mampu bertahan dan 

bersaing dalam menciptakan kesejahteraan sebagai penunjang kebutuhan 

perekonomian. 

Pengertian inovasi yang telah dikemukakan menurut para ahli dengan berbagai 

prespektif sangat beragam. Menurut Rogers, salah satu penulis buku inovasi terkemuka 

mengungkapkan bahwa; “An innovation is an idea, practice, or object perceived as 

new by an individual or other unit of adoption.(inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau 

objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya)”.7  

 

B. Warong KUBE PKH 

                                                           
7 Rogers, E.M. Diffusion of Innovation 5thedition. New York:Free Press. 2003. Hlm. 12 



Elektronik warung gotong royong kelompok usaha bersama program keluarga 

harapan adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE Jasa sebagai 

sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara 

elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE.8 E-

Warong KUBE PKH merupakan program lanjutan dari Program Keluarga Harapan 

yang sudah berjalan mulai dari tahun 2007. Selain itu gagasan pembentukan e-Warong 

KUBE PKH juga berawal dari pemberdayaan masyarakat yang telah terbentuk yaitu 

Kelompok Usaha Bersama atau sering didengar dengan KUBE. E-Warong KUBE 

PKH merupakan warung sembako biasa namun dalam proses transaksinya yang 

berbeda yakni berupa non tunai atau elektronik yang sesuai dengan arahan presiden 

dengan memperluas keuangan inklusif.  

E-Warong KUBE PKH merupakan hasil kerja sama Kementrian Sosial dengan 

Bank pelaksana (Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia), Badan urusan 

logistic (Bulog), dan Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) untuk 

mendistribusikan bantuan sosial PKH secara non tunai.9 Bantuan sosial yang hanya 

diakses oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mempunyai Kartu Kelurga 

Sejahtera (KKS). 

Program e-Warong merupakan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang 

diberikan oleh pemerintah dengan menggunakan sistem perbankan. Dalam hal ini 

masyarakat penerima bantuan diberikan bantuan secara non-tunai dengan cara 

mengirim dana bantuan ke masing-masing rekening penerima manfaat yang telah 

disediakan oleh bank terkait. Selanjutnya penerima manfaat dapat membelanjakan 

dana bantuan pangan ke e-Warong KUBE PKH yang telah dibentuk oleh sekelompok 

anggota penerima manfaat. 

Electronic government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah 

untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat, urusan bisnis serta hal-

hal yang berhubungan dengan pemerintahan. Electronic government dapat diterapkan 

                                                           
8 Peraturan Menteri Sosial, Nomor 25 Tahun 2016 pasal 1 poin 6 
9 Kajian Awal Pelaksanaan Program e-Warong KUBE PKH 2017 



dalam pemerintahan legislatif, yudikatif atau adminitrasi publik guna meningkatkan 

efisiensi internal, penyampaian infomasi dan pelayanan publik maupun proses 

kepemerintahan yang demokratis. 

Secara umum pengertian electronic government adalah sistem menejemen 

informasi dan layanan masyarakat berbasis internet. Layanan ini diberikan oleh 

pemerintah kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan akses internet maka akan 

memunculkan banyak pengembangan modus layanan dari pemerintah kepada 

masyarakat yang memungkinkan masyarakat berperan secara aktif, secara sadar dan 

madiri melakukan registrasi perizinan, melakukan pembayaran secara langsung untuk 

setiap layanan publik lainnya. Dengan bantuan internet, semua hal tersebut dapat 

dilakukan darimana saja dan kapan saja. Dengan adanya fasilitas-fasilitas yang 

memudahkan tersebut, masyarakat diharapkan lebih produktif karena masyarakat tidak 

perlua lagi antri dan membuang waktu yang lama hanya untuk melakukan sebuah 

administrasi atau yang lainnya. Masyarakat dapat memanfaaatkan banyak waktunya 

untuk melalukan pembangunan lain sehingga dengan online sistem ini diharapkan 

produktifitas nasional dapat meningkat.“E-Government is the application of 

Information and Tecnology Communication (ICT) by government agencies” (e-

Government adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dari agen 

pemerintah).”10 

C. Progran Keluarga Harapan 

Program keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program 

penanggulangan kemiskinan yang telah diterapkan di Indonesia. Kedudukan PKH 

merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya11. PKH 

berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), 

baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali 

PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik. PKH merupakan 

program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan 

                                                           
10 Indrajit, Richardus, Eko. Membangun Aplikasi E-Goverbment. Jakarta: PT. Efek Media 

Komputindo. 2002. Hlm. 6 
11 Pedoman Umum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2016  



Perencanaan Pembangunan Nasional atau Daerah, Departemen Sosial (Dinas Sosial), 

dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh 

Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank.12 

Program Keluarga Harapan (PKH) sebenamya telah dilaksanakan di berbagai 

negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama program yang 

bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah Conditional Cash 

Transfers (CCT), yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini 

"bukan" dimaksudkan sebagai kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) 

yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya 

belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih 

dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada 

masyarakat miskin. 

D. Pengentasan Kemiskinan 

Secara harfiah Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan miskin sebagai 

tidak berharta benda. Miskin juga berarti tidak mampu mengimbangi tingkat kebutuhan 

hidup standar, tingkat penghasilan dan ekonomi yang rendah. Secara singkat 

kemiskinan dapat didefenisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu 

adanya kekurangan secara finasial pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan 

dengan standar kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 

Sedangkan secara umum kemiskinan diartikan sebagai kurangnya pendapatan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup pokok atau dasar. Mereka yang dikatakan berada di garis 

kemiskinan adalah apabila tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.   

Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan 

semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang 

melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi 

melainkan telah meluas hingga kedimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. 

                                                           
12 Kementerian Sosial RI, 2017, Program Keluarga Harapan, diakses pada 6 April 2017, 

<http://www.kemsos.go.id//modules.php?name=News&file=article&sid=404>.  

http://www.landasanteori.com/
http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=404


Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar 

minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan.  

BAB III 

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur setelah 

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

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

2015, dan 0,63% pertahun dari 2014-2015.13  Selain jumlah pertumbuhan penduduk 

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

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

yang cukup dingin.Kota Malang secara geografis terletak pada posisi 112,06-112,07o 

Bujur Timur dan 7,06-8,02o Lintang Selatan mencakup luasan wilayah sebesar 11.006 

ha. 

Perkembangan pembangunan di kota Malang dari tahun ke tahun menunjukkan 

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

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

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

perlindungan sosial dan bahkan pariwisata yang mulai dikenal masyarakat luar. 

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

sepenuhnya terselesaikan. 

Pembahasan mengenai tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, 

sesungguhnya masih bersifat sangat terbuka untuk dikemukakan dalam suatu media 

diskusi lebih lanjut. Namun demikian, sebagai bahan pembahasan mengenai 

pencapaian pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi bagi 

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

Domestik Regional Bruto) baik menggunakan dasar penghitungan harga konstan 

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

Daerah (LP2KD) Kota Malang Tahun Anggaran 2016, Bappeda, Kota Malang. 



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

sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industry pengolahan; listrik, gas dan 

air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; 

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

Pemerintah kota Malang terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian 

daerah. Salah satunya dengan menstabilkan perekonomian masyarakat miskin dengan 

mendukung program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Banyak 

inovasi yang dilakukan pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalah kemiskinan 

yang terus menerus manjadi faktor utama penghambat perkembangan perekonomian 

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

KUBE PKH yang menjadi titik poin pemberdayaan masyarakat sebagai bekal 

kemandirian masyarakat dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Walaupun letak 

kota Malang yang sangat strategis yang merupakan jantung perekonomian namun 

masih banyak masyarakat yang menyandang warga miskin dan menjadi tantangan 

tersendiri bagi pemerintah untuk menyelesaikannya.  

 

  



BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA 

A. Program Keluarga Harapan 

Dalam upaya memberantas kemiskinan banyak program yang dilakukan oleh 

pemerintah salah satunya dilakukan program atau konsep Program Keluarga Harapan 

(PKH) yang dirancang oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Sosial dan 

pelaksanaanya diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang dimaksut dengan instansi 

terkait yaitu Dinas Sosial. Jika sebelumnya program pengentasan kemiskinan 

dilakukan secara teknis, namun program yang dilakukan saat ini berbeda yaitu 

bertujuan untuk memutus rantai dan mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia, serta mengubah pola pikir dan prilaku yang mendukung 

atas peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. 

Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan 

Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi 

kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama pada masalah 

kemiskinan yang kronis.14 Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri adalah program 

jaminan perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada 

masyarakat khususnya Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).  Bagi seluruh peserta 

penerima bantuan harus memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya tindak penyimpangan dan 

ketepatan sasaran penerima.  

Keberadaan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya 

pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Dengan produktivitas atau 

keikutsertaan RTSM dalam program ini maka pemerintah dapat mencapai target yang 

diinginkan, yakni pemerintah mampu meciptakan perubahan perilaku peserta PKH 

dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan keterjaminan pangan mereka 

agar kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan terpenuhi sehingga mampu menghasilkan 

generasi yang lebih sehat dan cerdas kedepannya.  
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Dengan adanya bantuan tersebut maka akan membantu bebab pengeluaran 

perekonomian mereka sehingga hal tersebut secara continue akan memutus mata rantai 

kemiskinan di Indonesia terutama di Kota Malang. Berdasarkan data dari Dinas Sosial 

Kota Malang tahun 2016, Kecamatan Sukun menempati peringkat pertama dengan 

jumlah RTSM tertinggi diantara empat kecamatan lainnya di Kota Malang15. 

B. Inovasi Pelayanan Publik e-Warong KUBE PKH  

Modern ini keadaan masyarakat Indonesia kalangan menengah kebawah dalam 

artian masyarakat miskin cukup menjadi masalah yang pelik dalam pertumbuhan 

perekonomian Indonesia. Dengan tingginya angka kemiskinan di Indonesia 

menimbulkan banyak dampak buruk seperti tidak meratanya pendidikan, rendahnya 

daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, kurang terjaminnya 

kesehatan bagi masyarakat, dan sehingga meningkatkan angka kriminalitas. 

Dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia, pemerintah telah banyak 

melakukan upaya pemberantasan kemiskinan. Salah satu upayanya adalah 

menciptakan Inovasi Pelayanan Publik e-Warong KUBE PKH. Elektronik Warung 

Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Progam Keluarga Harapan (e-Warong 

KUBE PKH) merupakan sarana usaha yang didirikan oleh KUBE dibidang jasa 

sebagai sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang 

tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota 

KUBE.16 

1. Peningkatan Akses Masyarakat Miskin di Kota Malang terhadap Sumber 

Daya Sosial Ekonomi  

E-Warong KUBE PKH merupakan suatu program pembaharuan yang bertujuan 

untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumberdaya sosial ekonomi. 

Program pembaharuan ini menggunakan kecanggihan teknologi berupa proses 

pencairan bantuan pangan yang dulu berbentuk bantuan uang secara langsung 
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diberikan kepada masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang kini berubah 

menjadi bantuan pangan non-tunai. Bantuan tersebut berupa bantuan uang secara 

elektrik dengan proses pencairan dana melalui e-Warong dengan pembebasan 

pemilihan jenis barang yang ingin dibeli. Masyarakat penerima manfaat dalam hal ini 

bebas membeli kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, kecap, gula, dan 

tepung sesuai kebutuhannya.17 

Pembelian kebutuhan pokok di e-Warong KUBE PKH sangatlah memudahkan 

masyarakat dalam proses akses ekonomi karena e-Warong KUBE PKH berada di 

lingkungan masyarakat itu sendiri dan proses pengambilan bantuan yang telah diatur 

oleh masing-masing kelompok e-Warong KUBE PKH memberikan efisiensi waktu 

bagi masyarakat untuk mencaikan bantuan mereka.  

Proses pembayaran di e-Warong KUBE PKH memiliki perbedaan dengan 

pembayaran di warung kelontong pada umumnya. Proses pembayaran di e-Warong 

KUBE PKH menggunakan sistem internet yaitu dengan memakai kartu ATM yang 

terlebih dahulu diberikan oleh pemerintah terkait kepada seluruh anggota penerima 

bantuan. Setelah bantuan uang yang di berikan oleh pemerintah cair berdasarkan 

periode waktu yang telah ditentukan, masyarakat dapat langsung menarik uang tersebut 

setiap saat dan dimana saja terdapat mesin ATM. 

Gambar 4.1 Kartu ATM Masyarakat Penerima Manfaat 

 

 

      Sumber: Dokumentasi Peneliti 
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2. Peningkatan Prakarsa Dan Peran Aktif Masyarakat Miskin di Kota Malang 

 Peran seluruh masyarakat dalam proses pelaksanaan program e-Warong KUBE 

PKH khususnya peran aktif seluruh anggota kelompok usaha bersama e-Warong untuk 

memberikan kontribusi secara aktif dalam menjalankan e-Warong KUBE PKH yang 

telah disediakan oleh pemerintah sebagai agen penyaluran bantuan pangan non tunai 

di Kota Malang. Para anggota kelompok diharapkan mampu mengoperasikan warong 

agar berjalan sesuai dengan SOP pemerintah dalam pelaksanaanya. 

 Peran aktif para anggota menjadikan ujung tombak dari keberhasilan dan 

keaktifan e-Warong yang telah didirikan. Para anggota KUBE merupakan masyarakat 

yang mempunyai minat dan tekat yang tinggi dalam melakukan usaha sebagai proses 

pemberdayaan pemerintah yang dibentuk tanpa adanya paksaan atau dalam arti 

sukarela. 

 e-Warong KUBE PKH yang berprinsip atas Swakelola dan Gotong Royong 

membuktikan bahwa pelaksanaan e-Warong KUBE PKH dilakukan atas dasar 

kesepakatan bersama yakni seluruh anggota KUBE di masing-masing warong.18 

Mekanisme maupun menajemen pengelolaan secara keseluruhan dilakukan atas dasar 

prakarsa mereka dengan memberikan inovasi penjualan yang berbeda atau sistem 

transaksi yang berbeda di masing-masing e-Warong KUBE PKH yang ada di Malang.  

   

3. Peningkatan Kualitas Manajemen Penanganan Masyarakat Miskin di Kota 

Malang Melalui e-Warong KUBE PKH 
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Proses pemberian bantuan mengalami perubahan diantaranya yaitu perubahan 

pemberian bantuan secara non-tunai yang memberikan nilai pemberdayaan terhadap 

masyarakat. Masyarakat penerima manfaat dahulu hanya menjadi obyek bantuan 

dalam artian masyarakat miskin diberi bantuan tunai langsung dengan harapan 

meringangkan biaya pengeluaran keluarga sehari-hari. Sebelum ada inovasi e-Warong 

KUBE PKH ini, mekanisme pemberian bantuan dilakukan oleh perangkat pegawai 

pemerintahan.  

Namun setelah berjalannya program e-Warong KUBE PKH, KPM dimudahkan 

dalam mencairkan dan memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. 

Dengan berjalannya e-Warong KUBE PKH , masyarakat penerima bantuan mengalami 

perubahan yang besar yakni masyarakat miskin turut menjadi subyek dalam mengelola 

dan mendistribusikan seluruh bantuan dalam pengawasan pemerintah. e-Warong 

KUBE PKH sebagai salah satu proses pemberdayaan masyarakat miskin dalam bidang 

perekonomian kini turut berperan dalam mengedukasi masyarakat sehingga taraf hidup 

dan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat dapat meningkat. Selain itu 

masyarakat PKH lain yang tidak bergabung di KUBE juga menjadi subjek bantuan. 

Mereka yang tidak bergabung di KUBE diberikan bantuan secara non-tunai yang 

diharapkan mereka dapat melakukan  pembelian secara elektronik. 

 

C. Kesiapan  Kelembagaan  E-Warong KUBE PKH di Kota Malang 

Program e-Warong KUBE PKH dilaksanakan sejak pertengahan bulan tahun 

2016. Yang secara bangga kota Malang merupakan tempat awal percobaan 

pelaksanaan program e-Warong KUBE PKH yang merupakan pilot project dari e-

Warong KUBE PKH. Sekaligus menjadin tantangan bagi pemerintah terkait untuk 

menjalankan program secara optimal sebagai tempat percontohan program. Berikut 

beberapa kajian tentang bagaimana kesiapan kelembagaan e-Warong KUBE PKH di 

Kota Malang. 

1. Pengelolaan dan Pembentukan 



Dalam rangka menjalankan tujuan E-Warong KUBE PKH sebagai titik 

penyaluran dana bantuan pangan bagi masyarakat penerima bantuan, sebagaimana 

yang telah peneliti paparkan di atas bahwa pembentukan e-Warong KUBE PKH 

dibentuk KUBE di bidang jasa sebagai pengelola e-Warong. KUBE Jasa terdiri dari 

satu penyelia dan sepuluh orang anggota yang terdiri dari tiga orang pengurus dan tujuh 

orang lagi sebagai anggota. 

Secara sukarela dan langsung, anggota KUBE Jasa menjadi anggota KMIS dan 

selanjutnya membuat regulasi perjanjian kerja sama dengan KMIS dalam menjalankan 

kegiatan usaha e-Warong.19 Kube Jasa bertanggung jawab atas keberlangsungan usaha 

e-Warong yang dikelola, termasuk mengatur stok barang dan lalu lintas transaksi 

keuangan yang dilakukan.  

Dalam proses pengelolaan e-Warong KUBE PKH dilakukan pendampingan 

secara continue yang bertujuan untuk merubah pola pikir masyarakat menjadi 

berkembang dan berwawasan luas. Dan secara langsung mengenalkan terhadap 

masyarakat terhadap elektronik.  

Secara umum seluruh kegiatan e-Warong KUBE telah diatur dan dirancang 

secara khusus sesuai dengan budaya masyarakat sekitar penerima manfaat, sekaligus 

seluruh dana mulai dari modal usaha, renovasi lokasi e-Warong serta kebutuhan-

kebutuhan lain yang menunjang untuk pelaksanaan kegiatan e-Warong KUBE PKH 

dilakukan oleh Pemerintah dengan bantuan biaya sebesar Rp. 20.000.000,00 setiap 

KUBE jasa.  Bentuk tanggung jawab yang dibutuhkan oleh pemerintah yaitu dengan 

pembuatan laporan pertanggung jawaban dana yang digunakan oleh masing-masing 

KUBE jasa. 

Salah satu persyaratan untuk membentuk KUBE Jasa yakni e-Warong KUBE 

PKH yakni lokasi terkoneksi jaringan internet dan jaringan listrik hal ini digunakan 

untuk mempermudah proses transaksi yang menggunakan jaringan internet dalam 
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proses pelaksanaanya. Di Kota Malang sendiri jaringan internet sudah tidak menjadi 

masalah besar karena Kota Malang merupakan kota yang cukup besar dan berkembang. 

Kedua, Rasio pelayanan dalam satu e-Warong KUBE yaitu sebesar 500 (lima 

ratus) sampai dengan 1000 (seribu) keluarga penerima manfaat bantuan sosial.20 Hal 

ini membuktikan bahwa jumlah e-Warong KUBE yang ada di Kota Malang dengan 

jumlah 22 e-Warong dan 6.159 masyarakat penerima PKH yang tersebar diseluruh 

kecamatan sudah mencukupi standart jumlah pelayanan di e-Warong. 

Ketiga, kriteria pembentukan e-Warong KUBE PKH adalah tersedianya lokasi. 

Menggunakan tempat/rumah pengurus atau anggota KUBE Jasa Pengurus atau anggota 

yang rumahnya menjadi tempat usaha e-Warong KUBE-PKH tidak meminta sewa dan 

juga menandatangani surat pernyataan dengan bermaterai cukup atas kesediaan 

penggunaan rumah untuk e-Warong KUBE-PKH. Dari hasil wawancara peneliti, 

anggota KUBE dengan sukarela memperbolehkan rumah mereka untuk dijadikan e-

Warong KUBE PKH. Namun, hal tersebut juga menimbang letak lokasi yang strategis. 

D. Implementasi E-Warong KUBE PKH di Kota Malang 

1. Mekanisme Pelaksanaan e-Warong KUBE PKH 

e-Warong KUBE PKH terbentuk dari masyarakat anggota PKH yang berupa 

kelompok-kelompok kecil, masing-masing kelompok terdiri dari sepuluh anggota yang 

didampingi oleh seorang penyelia. Kemudian kelompok-kelompok yang telah 

terbentuk tersebut mengajukan proposal yang akan diajukan ke Dinas Sosial dan akan 

diverivikasi oleh Kementerian Sosial. Apabila telah memenuhi persyaratan sebagai 

KUBE jasa dan e-Warong KUBE PKH maka akan ditetapkan sebagai penerima 

Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) dan bantuan KUBE jasa. KUBE Jasa 

yang telah menerima BPSU dan bantuan dapat melakukan pembentukan e-Warong 

KUBE PKH dan dapat melaksanaan kegiatan e-Warong KUBE PKH. 
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Setelah e-Warong KUBE-PKH dan penerima bantuan sudah ditetapkan, maka 

dilanjutkan dengan penyaluran dana bantuan stimulant e-Warong KUBE PKH dengan 

cara penyaluran bantuan dilakukan dengan cash transfer melalui Bank ke rekening 

KUBE Jasa yang meliputi:  

Bantuan Sosial KUBE Jasa senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) 

berupa modal usaha dan modal kerja.21 Pemanfaatan bantuan permodalan ini 

tergantung kesepakatan anggota kelompok masing-masing. Namun bantuan 

Pengembangan Sarana Usaha sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 

rehabilitasi ruangan, pengadaan lemari etalase, dan rak tempat barang. Pembelian 

barang-barang tersebut didukung dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya 

yang sah. Sisanya merupakan modal yang diberikan pemerintah untuk KUBE jasa 

melengkapi barang dangangan mereka berupa produk bahan pangan maupun barang 

lainnya seperti gas elpiji, makanan ringan, sabun, deterjen dan lain-lain. 

2. Pokok-Pokok Kegiatan e-Warong KUBE PKH 

  Sebagai inovasi pelayanan atau kegiatan dibidang jasa, e-Warong KUBE PKH 

memiliki banyak kegiatan atau layanan kepada masyarakat penerima manfaat 

khususnya kepada anggota KUBE sebagai berikut: 

  Melayani pencairan bantuan sosial non-tunai, pelayanan ini berupa pencairan 

bantuan pangan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat. 

Anggota PKH yang telah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam periode 

yang telah ditentukan apabila dana dari pemerintah telah turun, dapat mencairakan 

bantuan tersebut ke e-Warong KUBE PKH yang berada disekitar rumah mereka. 

  Melayani penjualan bahan pangan pokok murah bagi penerima bantuan sosial. 

Pelayanan ini berupa penjualan bahan pangan pokok dengan harga yang relatif murah 

bagi masyarakat penerima manfaat. Hal ini karena barang-barang yang dijual di e-

Warong khususnya bahan pangan pokok telah mendapat subsidi dari pemerintah. 
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  Memasarkan hasil produksi KUBE di e-Warong KUBE PKH. Selain melayani 

penjualan, e-Warong KUBE PKH juga memasarkan hasil produksi KUBE. Hal ini bertujuan 

untuk memberdayakan anggota KUBE  agar mandiri dan terlatih untuk berwirausaha guna 

mensejahterakan anggotanya.  

Menjadi agen bank yang bekerja sama dalam penyaluran bantuan sosial non-

tunai. E-Warong KUBE PKH menjadi agen Bank yang bekerjasama dengan bank 

terkait yakni BNI dalam penyaluran bantuan sosial non-tunai. Seperti yang telah 

dijelaskan diatas, bahwa e-Warong KUBE PKH melayani pencairan bantuan sosial 

non-tunai bagi anggota PKH.  

Melakukan usaha pengemasan ulang bahan pangan pokok dari bentuk curah 

menjadi kemasan tertentu. E-Warong KUBE PKH dapat mengambil barang dalam 

bentuk curah dan menjualnya kembali setelah mengemas ulang dalam bentuk kemasan 

tertentu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomis dari bahan-bahan curah 

tersebut. 

 

3. Kendala dalam Implementasi e-Warong KUBE PKH 

Secara garis besar, kendala yang timbul dari implementasi e- Warong KUBE PKH 

berasal dari sumberdaya manusia, antara lain pendamping dan anggota KUBE. 

Kendala berupa pendamping disini maksudnya, tidak seimbangnya rasio antara jumlah 

pendamping dengan jumlah anggota PKH dimana jumlah pendamping di Kota Malang 

yang hanya berjumlah 21 orang dengan 1 orang Koordinator Kota yang harus membina 

6.159 anggota PKH. selain itu dari 21 orang jumlah pendamping tidak semuanya 

berkompeten dalam pembinaan masyarakat penerima manfaat. Terbukti dengan 

keragaman kondisi e-Warong KUBE PKH di Kota Malang. Ada e- Warong KUBE 

PKH yang sangat aktif ada pula beberapa diantaranya yang kurang aktif. 

E. Kemitraan E-Warong KUBE PKH 

Kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan 

antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar atau menengah (Perusahaan Mitra) 



disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling 

memerlukan, menguntungkan dan memperkuat usaha tersebut. e-Warong KUBE PKH 

merupakan usaha kecil yang memelukan mitra dari perusahaan besar maupun badan 

atau lembaga yang bergerak dibidang usaha untuk menjalankan kerjasama dengan 

tujuan untuk meningkatkan produktivitas. Adapun sebab e-Warong KUBE PKH harus 

menjalin kemitraan yaitu: 

1. Meningkatkan profit pihak yang bermitra 

2. Memperbaiki pengetahuan situasi pasar 

3. Meningkatkan dan memperbaiki kualitas layanan jasa 

4. Meningkatkan akses terhadap teknologi 

e-Warong KUBE PKH melakukan kegiatan kemitraan dengan lembaga terkait 

guna untuk meningkatkan produktivas, manajemen dan memperluas sasaran 

pelayanan. Karena e-Warong KUBE merupakan usaha yang digagas oleh pemerintah 

yang mendapat banyak arahan dan kemudahan seperti bekerja sama dengan badan 

usaha terkait. Berikut beberapa lembaga yang bermitra dengan e-Warong KUBE PKH 

diantaraya: 

1. Kemitraan Sosial dengan Perbankan 

e-Warong KUBE PKH menerapkan sistem perbankan dalam proses transaksi 

dalam melayani pelanggan maka, secara langsung e-Warong KUBE PKH bekerjasama 

dengan pihak Bank atas prakarsa pemerintah dalam memperluas keuangan inklusif. 

Dengan adanya kerjasama pemerintah kota Malang dengan pihak bank yakni Bank 

Negara Indonesia (BNI) masyarakat khususnya seluruh anggota PKH mendapatkan 

jaminan ekonomi. 

Jaminan ekonomi berupa pemberian kredit bagi nasabah untuk menambah 

permodalan bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu dengan adanya kerjasama 

dengan perbankan memberikan masyarakat wawasan tentang perkembangan ekonomi 

dengan penggunaan akses elektronik dengan mempermudah proses pencairan dana 

bantuan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat. 

 



2. Kemitraan Sosial dengan Bulog 

Awalnya dari pihak pemerintah merekomendasikan untuk bekerja sama dengan 

Bulog . Karena bulog ialah perusahaan umum badan urusan logistik disingkat dengan 

Perum Bulog merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang logistik 

pangan. Ruang lingkup dari usaha Bulog ini meliputi usaha di bidang 

logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, 

usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. 

Bulog yang digadang-gadang menjadi salah satu BUMN (Badan Usaha Milik 

Negara) yang menangani masalah logistik yang memiliki tugas publik dari pemerintah 

agar melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian untuk gabah, stabilitasi 

harga khususnya harga pokok. Namun, pada faktanya harga bahan pokok khususnya 

beras di Bulog harganya relative lebih mahal dibandingkan dengan harga beras 

dipasaran. Selain itu mutu beras yang dialokasikan sebagai bantuan lebih rendah 

dibandikan mutu harga beras dipasar dengan harga yang sama. 

Selain itu, pihak Bulog juga mempersulit sistem dan administasi dalam 

melakukan kerja sama dengan pihak e-Warong. Berdasarkan pemaparan narasumber 

dari salah satu ketua e-Warong menjelaskan bahwa pihak Bulog mempersulit dalam 

kerjasama serta harga yang relatif mahal untuk dijangkau masyarakat penerima 

manfaat.  

 

 

3. Kemitraan dengan Pihak Swasta 

Pada awalnya dari pihak pemerintah merekomendasikan kepada pihak e-

Warong KUBE PKH untuk mengambil beras atau tengkulak dari pihak Bulog. Namun, 

dalam penerapannya kemitraan dengan Bulog menimbulkan banyak permasalahan. 

Dari permasalahan yang timbul tersebut pihak e-Warong KUBE PKH memilih untuk 

beralih kemitraan atau mengambil beras dari pihak swasta. 



Pihak swasta yang dimaksud disini ialah para agen yang menyediakan 

kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Agen tersebut adalah agen-agen yang 

tersebar di sekitar kota Malang yang harganya relative terjangkau bagi masyarakat 

penerima manfaat. Selain agen-agen tersebut, sebagian pihak e-Warong KUBE PKH 

mengambil beras langsung dari petani dari Jember karena harga terjangkau dan kualitas 

yang terjamin. 

F. Efektivitas Program e-Warong KUBE PKH 

Sebagai salah satu program penangggulangan kemiskinan, program e-Warong 

KUBE PKH turut andil dalam proses penentasan kemiskinan. Banyak perubahan yang 

dialami oleh sebagian masyarakat penerima bantuan khususnya para anggota KUBE 

yang bergerak di bidang jasa pada khususnya. Secara umum mereka meliki perubahan 

atau penambahan aktifitas yang lebih efektif diantaranya yaitu proses perdagangan 

yang diberikan oleh pemerintah melalui bantuan sarana usaha bersama.  

e-Warong KUBE PKH memberikan kontribusi langsung bagi masyarakat untuk 

meningkatkan perekonomian mereka. Walaupun program e-Warong KUBE PKH 

tidak menjadi solusi secara keseluruhan bagi pengentasan kemiskinan namun, 

sebagian kecil telah membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian 

mereka sekaligus membantu masyarakat untuk mandiri dalam pemenuhan kebutuhan 

perekonomian mereka. 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada dasarnya e-Warong KUBE PKH adalah program terobosan kebijakan dari 

Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial yang dahulunya berupa bantuan 

uang tunai menjadi bantuan non-tunai.  Untuk mewujudkan penyaluran bantuan yang 

dimaksud maka ditetapkan kebijakan bantuan pengembangan usaha melalaui 

Elektronik Warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Bersama (e-Warong 

KUBE PKH). Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan dalam bentuk pembahasan 



diatas maka dapat disimpulkan bahwa upaya dalam inovasi pelayanan publik e-Warong 

KUBE PKH adalah sebagai berikut: 

Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumberdaya sosial ekonomi. 

Inovasi ini berupa perubahan sistem penyaluran bantuan yang dahulu berupa 

pemberian bantuan sosial uang tunai berubah menjadi bantuan sosial non-tunai 

menggunakan kecanggihan teknologi internet. Dalam sistem ini, masyarakat penerima 

manfaat diedukasi untuk mencairkan bantuan uang dari pemerintah dengan kebutuhan 

pangan di e-Warong KUBE PKH. Dengan pembaharuan sistem pencairan bantuan ini, 

masyarakat penerima manfaat mendapat kemudahan akses dalam pencairan bantuan 

non tunai tersebut. Masyarakat penerima manfaat dimudahkan dalam pembelian 

kebutuhan pokok karena e-Warong KUBE PKH berada di lingkungan masyarakat itu 

sendiri dan proses pencairan bantuan telah diatur oleh masing-masing KUBE jasa demi 

memberikan efisiensi. 

Peningkatan prakarsa dan peran aktif dalam pemberdayaan masyarakat miskin. 

Inovasi ini berupa pemberdayaan masyarakat penerima manfaat untuk mengelola 

bantuan pemerintah dalam bentuk e-Warong KUBE PKH untuk mensukseskan 

program pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan. e-Warong KUBE PKH 

mempunyai prinsip swakelola dan gotong royong, sehingga dalam hal ini masyarakat 

teredukasi untuk berwirausaha, mengelola serta mengembangkan bantuan pemerintah. 

Dalam mengelola e-Warong KUBE PKH, anggotanya memiliki mekanisme dan 

manajemen yang berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan kelompok sehingga 

masyarakat penerima manfaat mampu mengelola bantuan tersebut demi 

mensejahterakan anggota kelompok. Dengan inovasi ini masyarakat penerima manfaat 

yang dahulu hanya menjadi obyek penerima bantuan, kini turun serta menjadi subyek 

dalam proses pengelolaan bantuan. 

Dalam setiap upaya pembaharuan dan implementasi suatu program, maka tidak 

akan terlepas dari kendala dan hambatan-hambatan. Begitu pula dalam pelaksanaan 

inovasi e-Warong KUBE PKH, adapun kendala-kendanya yaitu: 

Kendala berupa pendamping disini maksudnya, tidak seimbangnya rasio antara 

jumlah pendamping dengan jumlah anggota PKH dimana jumlah pendamping di Kota 



Malang yang hanya berjumlah 21 orang dengan 1 orang Koordinator Kota yang harus 

membina 6.159 anggota PKH.  

Selain pendamping, anggota PKH juga menjadi kendala bagi implementasi e-

Warong KUBE PKH. Banyak anggota PKH yang tidak mau mandiri dan masih 

bergantung pada pendamping atau penyelia dalam kegiatan pengelolaan e-Warong 

KUBE PKH. Selain itu, rendahnya pemahaman anggota dalam menangkap meteri dan 

kurang minat partisipasi dalam setiap pelatihan menjadikan kurang efektifnya hasil 

pelatihan terhadap pengembangan dan pengelolaan e-Warong KUBE PKH. Disamping 

itu, arah pola pikir masyarakat masih cenderung konsumtif daripada berusaha untuk 

mengembangkan bantuan dan berwirausaha. Anggota PKH cenderung cepat merasa 

puas dengan bantuan yang diberikan pemerintah tanpa adanya usaha untuk 

mengembangkan bantuan tersebut. 

B. Saran 

Berdasarkan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan e-Warong KUBE 

PKH di Kota Malang, maka peneliti memiliki beberapa saran atau rekomendasi yakni 

sebagai berikut: 

1. Menambah jumlah pendamping sesuai kebutuhan jumlah anggota PKH, karena 

terkait dengan jumlah kapasitan masyarakat yang cukup banyak. 

2. Memberikan pelatihan intensif serta mengedukasi pendamping secara lebih 

mendalam agar siap membina anggota PKH. 

3. Memberikan pelatihan intensif kepada anggota PKH agar pola pikir mereka dari 

yang dulunya konsumtif menjadi produktif dengan cara memberikan pendekatan-

pendekatan khusus agar pola pikir mereka dapat berubah. 

 

 




