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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kemiskinan masih menjadi permasalahan global yang semakin bertambah 

dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya berbagai kebutuhan masyarakat. 

Kemiskinan merupakan momok dan menjadi tantangan yang besar dan dihadapi 

hampir seluruh negara-negara berkembang seperti India, Laos, Myanmar, 

Cambodia dan tak terkecuali negara Indonesia. Sudah banyak program-program 

pemerintah yang ditelurkan guna mengentas kemiskinan di negara Indonesia. 

Mulai dari program ditingkat pusat hingga daerah, seperti Raskin dan Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) pada akhirnya program-program tersebut tetap 

menyisakan persoalan yang tidak mampu menekan atau mengurangi angka 

kemiskinan di Indonesia. 

 Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas 

kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila 

ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, 

kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran 

ketidakberdayaan. Di sisi lain Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya 

sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun 

nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya 

pendidikan informal.1 Keterbatasan sumber daya manusia tersebut salah satunya 

disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan 

                                                             
1
 Supriatna, Tjahya. 1998. Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan. Bandung : 

Humaniora Utama Press. Hal : 90 
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yang berakibat pada terbatasnya kemampuan sumber daya manusia juga dialami 

oleh negara Indonesia.  Seperti diuraikan dalam gambar di bawah ini : 

Gambar 1.1 Jumlah Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tinggi yang 

ditamatkan (Data terbaru Bulan Februari 2016) 
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Sumber : Hasil Survei Badan Pusat Statistik 

 
 Dari data diatas, penyerapan tenaga kerja di Indonesia masih didominasi 

pekerja dengan latar belakang pendidikan rendah yaitu lulusan SD sebanyak 

32.478.422 jiwa dan lulusan SMP sebanyak 21.481.275 jiwa. Padahal semakin 

tinggi taraf pendidikan, seseorang maka semakin tinggi tingkat keahliannya, 

sehingga perusahaan tempatnya bekerja memperoleh keuntungan dari hasil yang 

dikerjakan dan akan memberikan bayaran yang mahal. Dan semakin sejahteralah 

hidup mereka yang berpendidikan tinggi. Sedangkan menurut Kartasamita, taraf 
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pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas 

dan menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan yang dimasuki. Taraf 

pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan 

memanfaatkan peluang sehingga menyebabkan kondisi kemiskinan itu terjadi.2 

Emil Salim (1976) dalam Supriatna mengemukakan lebih lanjut, terdapat 

lima karakteristik penduduk miskin, yaitu : 1)  Tidak memiliki faktor produksi 

sendiri, 2) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi 

dengan kekuatan sendiri, 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, 4) 

Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas, dan 5) Diantara mereka 

berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang 

memadai.3 

  Seperti yang diungkapkan diatas karakteristik penduduk miskin tersebut 

bisa ditemui di wilayah pedesaan. Salah satunya adalah Kabupaten Trenggalek 

yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. 

Meskipun Kabupaten Trenggalek bukan sebagai kabupaten termiskin di Jawa 

Timur namun masih jauh tertinggal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur lainnya. 

Adapun data jumlah penduduk miskin Kabupaten Trenggalek tahun 2011-2015 

bisa dilihat dalam tabel dibawah ini : 

 

 

 

 

                                                             
2 Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan 
Pemerataan. Jakarta. PT. Pustaka Cidesindo 
3Supriatna, Tjahya. Op.cit, hal 82 
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Tabel 1.1 : Data jumlah penduduk miskin Kabupaten Trenggalek  

tahun 2011-2015 

Tahun 
Penduduk Miskin 

Jumlah 
(Jiwa) 

Persentase 
(%) 

2011 101.183 14.90 
2012 96.927 14.20 
2013 92.798 13.50 
2014 90.040 13.10 
2015 92.170 13.38 

Sumber : Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional/National Socio Eonomic 
     Survey4 

 

 Dari tabel diatas menyatakan bahwa jumlah dan persentase penduduk 

miskin Kabupaten Trenggalek memang mulai mengalami penurunan mulai dari 

tahun 2011-hingga tahun 2014. Dimana pada tahun 2011 angka kemiskinan 

tertinggi yakni sebanyak 101.183 Jiwa atau 14,90% namun menurun hingga pada 

tahun 2014 yakni sebanyak 90.040 jiwa atau 13,10% Namun pada tahun 2015 

angka kemiskinan kembali meningkat 2.130 jiwa atau sebesar 0,28%. Hal itu yang 

perlu diwaspadai dan semestinya menjadi bahan evaluasi pemerintah Kabupaten 

Trenggalek agar untuk tahun mendatang tingkat kemiskinan di Kabupaten 

Trenggalek dapat ditangani dengan maksimal oleh Pemerintah.   

Bahkan apabila dilihat dari data yang lebih kekinian atau terbaru ternyata 

jumlah penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek kian meningkat. 30% dari 700 

ribu jiwa yaitu 210.000 jiwa penduduk Trenggalek atau 1 dari 3 warga Trenggalek 

berada di garis kemiskinan. Hingga akhir tahun 2015, jumlah penduduk miskin 

Kabupaten  Trenggalek mencapai 267.274 jiwa. Sedangkan pada awal tahun 

2016, jumlah penduduk miskin Kabupaten Trenggalek meningkat menjadi 

                                                             
4 Katalog BPS : 1503.3503. Kabupaten Trenggalek dalam Angka 2016. Hal. 114 
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272.792 jiwa.5 Data jumlah masyarakat ini berdasarkan pada Keputusan Menteri 

Sosial nomor 170/HUK/2015.6 

 Berdasarkan data diatas pemerintah harus mempunyai cara yang tepat 

dalam mengentas kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Karena sudah kewajiban 

pemerintah untuk memberikan dan memajukan kesejahteraan rakyat.7 Pemerintah 

memang tidak tinggal diam, selama ini banyak program-program pengentasan 

kemiskinan yang telah banyak dikeluarkan. Namun tidak sedikit juga yang hanya 

bersifat reaktif dan temporer, yang tidak berkelanjutan sehingga permasalahan 

kemiskinan tersebut tidak secara tuntas terselesaikan. Sebut saja program Inpres 

Desa Tertinggal (IDT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Pengembangan 

Kecamatan (PPK) dan lain-lain.   

 Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek juga disebabkan oleh 

berbagai faktor. Dimulai dari rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten 

Trenggalek serta meningkatnya jumlah pengangguran. Selain itu, banyaknya 

angka kemiskinan disebabkan oleh tidak tersalurnya bantuan-bantuan kemiskinan 

secara tidak tepat sasaran. Hal ini rupanya disebabkan oleh data yang dipakai 

sebagai acuan dalam memberikan program-program kemiskinan tidak valid atau 

                                                             
5 Sumber : Harian Bangsa, edisi 23 Februari 2016 dalam Soyomukti, Nurani. 2016. Kemiskinan di 
Trenggalek. Diakses pada tanggal 19 November 2016 dari 
(https://literasitrenggalek.wordpress.com/2016/05/26/kemiskinan-di-trenggalek/). Pukul : 
19.30. 
6 Keputusan Menteri Sosial nomor 170/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran 
Jaminan Kesehatan tahun 2016 
7 Sebagaimana telah tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, 
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, 
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 
berdasar kepada :”  

https://literasitrenggalek.wordpress.com/2016/05/26/kemiskinan-di-trenggalek/
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akurat.8 Sehingga bukan menyelesaikan dan mengurangi angka kemiskinan 

namun justru memperparah adanya kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Selain 

itu masyarakat berlomba-lomba untuk menggantungkan hidupnya melalui 

bantuan-bantuan kemiskinan dari pemerintah walaupun mereka berada pada 

situasi atau keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang lebih 

membutuhkan. Akibatnya banyak terjadi alokasi bantuan bagi masyarakat miskin 

yang tidak terdistribusi secara tepat. Berdasarkan data kemiskinan Kabupaten 

Trenggalek, masyarakat miskin pada tahun 2015 berada pada kisaran 12-13% dari 

total 700.000 jiwa jumlah penduduk. Namun kenyataannya, masyarakat miskin 

yang menerima bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) mencapai 300.000 jiwa dari.  

Artinya hampir 30% penduduk Kabupaten Trenggalek berada pada garis 

kemiskinan ataupun merasa miskin.9 

 Berangkat dari masalah kemiskinan diatas, pemerintah Kabupaten 

Trenggalek juga mengeluarkan sebuah program dalam pengentasan kemiskinan 

yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2021 

melalui program Lintas Perangkat Daerah poin 17 yaitu program GERTAK 

(Gerakan Tengok Bawah Masyarakat Miskin). Program ini ditujukan untuk 

memanajemen masalah-masalah kemiskinan di Kabupaten Trenggalek menjadi 

terpadu dan satu dalam program GERTAK.  

Program GERTAK mempunyai 5 strategi implementasi yaitu, pertama 

Golden Standart dan klasifikasi kemiskinan. Pada tahap ini pemerintah akan 

                                                             
8
 Pemkab Trenggalek Evaluasi Program Kemiskinan. Diakses pada tanggal 24 April 2017 dari 

https://www.skhmemorandum.com/daerah/trenggalek/item/9540-pemkab-trenggalek-evaluasi-
program-kemiskinan.  Pada pukul 09.38  
9 Data dari Dinas Sosial dan P3A 

https://www.skhmemorandum.com/daerah/trenggalek/item/9540-pemkab-trenggalek-evaluasi-program-kemiskinan
https://www.skhmemorandum.com/daerah/trenggalek/item/9540-pemkab-trenggalek-evaluasi-program-kemiskinan
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memberikan standart atau membuat klasifikasi bagi masyarakat miskin yang 

dianggap berhak menerima bantuan. Kedua adalah mekanisme mutasi, dimana 

tahap ini data masyarakat miskin akan diupdate dalam 3 bulan sekali sehingga 

pemerintah bisa menyalurkan bantuan secara tepat sasaran. Ketiga adalah Unit 

Unit pelayanan terpadu ini nanti diharapkan akan menjadi rujukan segala 

pelayanan bentuk kemiskinan. Keempat adalah Bina Ekonomi Rakyat, masyarakat 

yang masih produktif akan dibina dengan program berkelanjutan, unit usaha untuk 

masyarakat kurang mampu atau miskin. Kelima adalah Redifinisi dan Evaluasi, 

sehingga setelah proses berjalan Bappeda harus terus mengkoreksi dan 

berkoordinasi dengan TKPK yang lain.10 Apabila kelima tahap ini dilaksanakan 

dengan baik dan sinergi Pemerintah dengan beberapa elemen masyarakat terjalin 

dengan lancar maka cita-cita program GERTAK dalam mengentas atau mengatasi 

permasalahan kemiskinan akan terwujud. 

Dalam program ini Bupati Emil Dardak juga menyampaikan bahwa 

senjata ampuh dalam pengentasan kemiskinan yaitu dengan memberantas mental 

miskin dan meningkatkan upaya kolektif masyarakat untuk melepaskan diri dari 

kemiskinan. Dengan mental antimiskin, orang akan mengukur apakah perlu diberi 

bantuan atau tidak.11 Sehingga masyarakat yang selama ini menerima bantuan 

akan mengalihkan kepada masyarakat-masyarakat lain yang sangat kurang 

mampu. Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek membuat terobosan program baru, 

yang bukan hanya sekedar program melainkan ada soft campaign-nya.  

                                                             
10 Jurnal GERTAK vol : 1. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Trenggalek. 
Jurnal Publikasi Pemerintah 
11 Ayu, Noviana. 2016. Gertak, Program Mengentaskan Kemiskinan Ala Bupati Emil. Diakses 
pada tanggal 20 November 2016 dari (http://menaksopal.id/2016/10/28/gertak-program-
mengentaskan-kemiskinan-ala-bupati-emil/). Pukul : 09.00 

http://menaksopal.id/2016/10/28/gertak-program-mengentaskan-kemiskinan-ala-bupati-emil/
http://menaksopal.id/2016/10/28/gertak-program-mengentaskan-kemiskinan-ala-bupati-emil/
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Program GERTAK ini dijalankan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah (TKPKD) sesuai amanat Peraturan Presiden No.15 tahun 

2010.12 Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

(Provinsi, Kabupaten dan Kota) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia 

usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan di 

tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota). Dari susunan keanggotaan diatas 

bisa diketahui apabila pemerintah benar-benar serius dalam penanganan masalah 

kemiskinan karena melibatkan berbagai elemen masyarakat  yang ada. Tim ini 

nantinya akan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya dibawah kepemimpinan 

Wakil Bupati Trenggalek.  

Lebih menggembirakan lagi belum setahun program GERTAK ini 

dilaunching, Pemerintahan Provinsi Jawa Timur mulai merasa tertarik dengan apa 

yang menjadi target dan tujuan dengan adanya program ini. Sehingga Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur meminta Ketua Tim 

Koordinator Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Trenggalek H. Muhammad Nur 

Arifin yang juga selaku Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek untuk memaparkan 

program ini dalam suatu acara di Batu Malang.13 Ketua Tim TKPKD Kabupaten 

Trenggalek tersebut mulai memaparkan secara gamblang mengenai apa itu 

program GERTAK, apa yang menjadi target dan tujuan yang mendasari lahirnya 

program GERTAK ini. Banyak kalangan yang tertarik mendengar penjelasan 

                                                             
12Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan. 
13 Adapun acara tersebut merupakan Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan 
Provinsi Jawa Timur tahun 2016 dengan tema “Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Secara 
Holistik, Integratif dan Spasial di Jawa Timur. Acara ini dihadiri oleh Bapeprov, Bapenas, TNP2K 
dan semua koordinator kemiskinan daerah. Bertempat di Hotel Purnama Kota Batu pada tanggal 
31 Mei s/d 02 Juni 2016.  
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mengenai program ini. Karena program GERTAK dianggap lebih provokatif dan 

mempunyai kepastian langkah dan output yang jelas.  

Program GERTAK ini diharapkan mampu menjadi terobosan baru dalam 

pemecahan permasalahan kemiskinan di era sekarang. Program ini akan berbeda 

dari program-program pengentasan kemiskinan yang kebanyakan salah sasaran 

dan menciptakan ketergantungan masyarakat pada pusat ataupun bantuan pihak 

luar. Dengan melibatkan semua elemen yang ada termasuk masyarakat miskin, 

program GERTAK diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan juga 

mengubah perilaku masyarakat miskin untuk mempunyai semangat kemandirian, 

kebersamaan dan kepedulian dalam mengatasi persoalan secara bersama atau 

musyawarah dan keadilan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 

miskin atau kurang mampu. 

GERTAK bisa menjadi suatu fenomena dalam mengatasi permasalahan 

kemiskinan yang bisa menghasilkan peluang maupun tantangan. Keberadaan 

GERTAK semestinya mampu membawa implikasi yang baik dalam mengatasi 

permasalahan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Trenggalek. Untuk itu diperlukan sebuah upaya yang senantiasa harus dilakukan 

secara optimal agar memaksimalkan peluang yang ada serta mengubah tantangan 

yang nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek 

itu sendiri. Pemerintah juga harus bekerja keras menanamkan pemikiran terhadap 

masyarakat untuk memberantas mental miskin yang selama ini ada di Kabupaten 

Trenggalek karena kemiskinan merupakan penghambat masyarakat dalam 

mencapai kesejahteraan sosial seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 

1995. Untuk itu perlu sebuah upaya penanganan masalah-masalah kemiskinan 
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yang tepat sasaran. Sehingga permasalahan kemiskinan bisa diatasi secara 

bersama serta melibatkan elemen masyarakat yang ada.   

 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah seperti yang dipaparkan diatas, 

maka ada beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Mengapa program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan 

(GERTAK) menjadi program andalan Kabupaten Trenggalek dalam 

penanggulangan kemiskinan ? 

2. Bagaimana implementasi program Gerakan Tengok Bawah Masalah 

Kemiskinan (GERTAK) sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan 

di Kabupaten Trenggalek? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui urgensi munculnya program GERTAK 

2. Untuk menganalisis proses pelaksanaan program Gerakan Tengok 

Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) sebagai upaya 

penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun 

manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis 

Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam 

pengembangan, peningkatan serta pemberdayaan di bidang ilmu 

sosial, khususnya dalam hal implementasi program sebagai upaya 

pengentasan kemiskinan 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah, dengan peneilitian ini, maka akan mengetahui 

sejauh mana implementasi program GERTAK ini berjalan dengan 

baik dan mencapai tujuan, serta pemerintah mengetahui 

permasalahan apa saja yang ada di dalamnya serta dapat dijadikan 

rekomendasi dalam peningkatan dan perbaikan upaya 

penanggulangan kemiskinan melalui program GERTAK. 

b. Bagi Masyarakat, dengan penelitian ini mendapatkan informasi 

mengenai upaya penanggulangan kemiskinan melalui program 

GERTAK, Implikasi penerapan program GERTAK, kendala yang 

dihadapi dalam implementasi program GERTAK sebagai upaya 

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.  

E. Definisi Konseptual 

Definisi Konseptual adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang 

mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan 

abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan 

dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam 

bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan 
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dalam bentuk suatu kata.14 Dengan demikian perlu peneliti definisikan beberapa 

konsep yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini diantaranya adalah : 

1. Rural Poverty 

Rural Poverty atau kemiskinan di pedesaan adalah kemiskinan 

yang ada di daerah pedesaan. Faktor-faktor penyebab kemiskinan tersebut 

adalah dari masyarakat pedesaan itu sendiri, ekonomi pedesaan tersebut 

dan sistem politik pedesaan. Kemiskinan di Pedesaan sering dibahas dalam 

hubungannya dengan ketimpangan spasial yang dalam konteks ini 

mengacu pada kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Secara 

umum tingkat kemiskinan pedesaan yang lebih tinggi ada di negara-negara 

berkembang.15 Memberantas kemiskinan di pedesaan melalui kebijakan 

yang efektif tetap menjadi tantangan bagi masyarakat 

2. Kebijakan Publik 

Kebijakan publik  adalah  pemanfaatan yang strategis terhadap 

sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah 

publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik 

merupakan suatu bentuk intervensi  yang dilakukan secara terus-menerus 

oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung 

dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam 

                                                             
14 Djamarah, Syaiful Bahri. 2008. Psikologi Belajar. Jakarta : Rineka Cipta. Hal : 30 
15 Janvry, A. de, E. Sadoulet, and R. Murgai. 2002. “Rural Development and Rural Policy.” In 
B.GardnerG. Rausser (eds.), Handbook of Agricultural Economics, vol. 2, A, Amsterdam: 
NorthHolland: 1593–658 

http://are.berkeley.edu/~sadoulet/papers/Handbook_text.pdf
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pembangunan secara luas.16 Proses pembuatan kebijakan publik 

merupakan sebuah proses yang kompleks dan membutuhkan waktu yang 

panjang dengan berbagai tahapan. Beberapa ahli politik akhirnya membagi 

proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. 

Tujuan pembagian ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji 

kebijakan publik. Menurut William Dunn dalam Winarno (2007) terdapat 

lima tahap kebijakan publik diantaranya adalah tahap penyusunan agenda, 

tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi 

kebijakan dan tahap evaluasi kebijakan.17  

Kebijakan publik ini akan memberikan dampak secara nyata untuk 

masyarakat apabila diimplementasikan. Implementasi adalah perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan 

tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, 

birokrasi yang efektif.18 Selain itu implementasi juga bisa diartikan sebagai 

proses untuk melaksanakan kebijakan tersebut ke dalam tindakan 

kebijakan politik dalam pembangunan Kebijakan administrasi dalam 

rangka meningkatkan program19. Dalam penelitian ini adalah program 

                                                             
16 Sebagaimana dikutip Chandler dan Plano dalam Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Kebijakan 
Publik yang Membumi. Yogyakarta : Lukman Offset YPAPI 
17 Sebagaimana menurut William Dunn tahapan atau proses dalam kebijakan publik adalah (1) 
penyusunan agenda yang dimana pejabat yang dipilih menempatkn masalah pada suatu agenda 
publik; (2) formulasi kebijakan dimana permasalahan yang telah masuk dalam agenda kebijakan 
kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan 
bersaing dan berusaha mengusulkan pemecahan masalah terbaik; (3) Adopsi Kebijakan, alternatif 
kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan akan dipilih salah satu; (4) Implementasi 
Kebijakan merupakan proses dimana kebijakan publik tersebut dilaksanakan; (5) Evaluasi 
Kebijakan yaitu penilaian atau evaluasi kebijakan yang dijalankan. (dikutip dari Winarno, Budi. 
2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Yogyakarta :Med Press (Anggota IKAPI). Hal : 32-34. 
18 Setiawan, Guntur. 2004. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung:Remaja 
Rosdakarya Offset. 
19 Harsono, Hanifah. 2002. Implementasi Kebijakan dan Politik. Bandung. PT. Mutiara Sumber 
Widya. Hal : 67  
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GERTAK yang dimana diharapkan mampu mengentas kemiskinan di 

Kabupaten Trenggalek. 

3. Sosialisasi Program 

  Sosialisasi adalah penyebarluasan informasi (program, peraturan, 

kebijakan) dari satu pihak (pemilik program) ke pihak lain (masyarakat 

umum) dimana diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis, 

menumbuhkan perubahan sikap dan perilaku masyarakat.20Menurut 

Harton dan hunt (1987) sosialisasi kebijakan pada prinsipnya adalah “cara 

agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”.21  

4. Democratic Governance 

Menurut Robert Eyestone Democratic Governance adalah suatu 

interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka untuk mengatasi dalam 

persoalan publik. Perumusan suatu kebijakan publik yang baik harus 

didasarkan kepada tata pemerintahan yang baik dan demokratis 

(Democratic Governance). Makna demokratis disini adalah demokrasi 

yang berkualitas, yang dapat dilihat dari, (a) hasil (quality of result), 

kebijakan yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat; 

(b) Isi (quality of contents), kebijakan diarahkan bagi kepentingaN 

masyarakat; (c) prosedur (procedural quality), dimana proses 

perumusannya melibatkan partisipasi masyarakat.22 

                                                             
20 PNPM Mandiri Perkotaan. Sosialisasi. Diakses pada Senin 27 Februari 2017 pukul 15.00 WIB. 
http://www.P2Kp.org/about.asp  
21 Horton, B. Paul dan Hunt, L. Chester. 1987. Sosiologi Jilid I. Jakarta: Erlangga.  
22 Eko Prasojo dalam Titiswasanany, Winantuningtyas. 2013. Democratic Governance dalam 
Perumusan Kebijakan Publik. Hal : 1 

http://www.p2kp.org/about.asp
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Democratic governance  diidentifikasi sebagai, ”sebuah praktek 

kehidupan demokrasi modern yang diselenggarakan secara profesional dan 

fokus  kepada governance.”  Artinya perwujudan democratic governance  

tidak bisa dipisahkan dengan penerapan  good governance.23 

5. Program GERTAK pemerintah Kabupaten Trenggalek 

Program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) 

adalah sebuah upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 

Trenggalek. Program GERTAK dibuat dalam menjawab berbagai 

permasalahan tersebut. Sehingga latar belakang sosial kemunculan konsep 

GERTAK adalah upaya merubah cara pandang masyarakat tentang konsep 

kemiskinan dan bantuan orang miskin. Program ini masuk sebagai salah 

satu Program Lintas Perangkat Daerah. Adapun Program GERTAK ini 

mempunyai 5 strategi yaitu : Golden Standart Klasifikasi, Mutasi Data 

Kemiskinan, Unit Pelayanan Terpadu, Bina Ekonomi Rakyat dan yang 

terakhir adalah Redefinisi dan Evaluasi.  

F. Definisi Operasional 

Definisi Operasional adalah suatu definisi mengenai variable yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variable tersebut yang dapat 

diamati.24 Adapun variable-variable yang akan didefinisikan secara operasional 

dalam penelitian ini adalah : 

 

 

                                                             
23 Ibid, hal : 2 
24 Azwar, Saifuddin. 2003. Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal : 74 
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1. Stigma Kemiskinan Kabupaten Trenggalek  

a. Sosialisasi Program GERTAK sebagai Upaya menghapus stigma 

kemiskinan masyarakat 

b. Faktor Produksi Kemiskinan Kabupaten Trenggalek : Faktor produksi 

kemiskinan di Trenggalek meliputi rendahnya taraf pendidikan, 

banyaknya pengangguran serta adanya bencana alam yang 

memperparah tingkat kemiskinan. 

c. Instabilitas Ekonomi Masyarakat Trenggalek : Adanya faktor produksi 

kemiskinan menjadikan laju pertumbuhan ekonomi di Trenggalek juga 

menjadi rendah.  

2. Kebijakan Program GERTAK 

a. Regulasi Pemerintah dalam Program GERTAK : Produk kebijakan 

Pemerintah yang memuat tentang Program GERTAK. 

b. Kualitas Regulasi : Memberikan analisa kualitas regulasi melalui 

konsep democratic governance.  

3. Implementasi Program Gertak 

a. Golden Standart atau tahap klasifikasi kemiskinan, pada tahap ini 

pemerintah atau Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah 

Kab. Trenggalek akan memberikan standart atau membuat klasifikasi 

bagi masyarakat miskin yang dianggap berhak menerima bantuan. 

Tahap ini dikoordinasi oleh Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan.  

b. Mutasi data kemiskinan masyarakat, tahap ini data masyarakat miskin 

akan diupdate dalam 3 bulan sekali sehingga pemerintah bisa 
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menyalurkan bantuan secara tepat sasaran. Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupeten Trenggalek dalam hal 

ini akan dibantu oleh desa dan kecamatan dalam hal penerimaan data 

c. Unit Pelayanan Terpadu, pembuatan rujukan segala pelayanan bentuk 

kemiskinan Unit Pelayanan Terpadu ini ada bertempat di Rumah Dinas 

Wabup Trenggalek 

d. Bina Ekonomi Rakyat, dalam tahap ini masyarakat yang masih 

produktif akan dibina dengan program berkelanjutan. Dibantu oleh 

SKPD terkait di Kabupaten Trenggalek serta berkolaborasi dengan 

mitra usaha yang dipilihkan pemerintah 

e. Redifinisi dan Evaluasi Program, evaluasi program setelah proses 

berjalan dimana Bappeda harus terus mengkoreksi dan berkoordinasi 

dengan TKPK yang lain. 
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G. Kerangka Berfikir 

Guna mempermudah argumen dalam penelitian ini, maka peneliti menyajikan 

dalam kerangka berfikir sebagai berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah Peneliti 
Gambar 1.2 : Kerangka Berpikir 

Program GERTAK sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di 
Kabupaten Trenggalek 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 
2016-2021 
 

Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan Kab. Trenggalek 

Golden Standart 
Klasifikasi : 

a. Menanamkan 
Kesadaran 
Sosial dalam 
Musdes sebagai 
upaya Golden 
Standart 

b. Musdes sebagai 
upaya verifikasi 
dan validasi 
data 
kemiskinan 

c. Aktor yang 
telibat dalam 
Musdes 
GERTAK 

d. Kendala dalam 
pelaksanaan 
musdes  

Mutasi Data 
Kemiskinan : 

a. Mutasi 
Data 
kemiskinan 
melalui 
GERTAK 
Online   

Unit Pelayanan 
Terpadu: 

a. POSKO 
GERTAK 
sebagai 
alternatif 
Pemerintah 
dalam 
Penyediaan 
Unit 
Pelayanan 
Terpadu 
Kemiskinan    

Bina Ekonomi 
Rakyat : 

a. Pemberdayaan 
Ekonomi 
Kreatif 
melalui 
program APP 

b. Implementasi 
Program APP 

c. Model 
Pembinaan 
Pokmas dalam 
program APP   

d. Pelestarian 
Program APP 

e. Kendala 
program APP 

Redefinisi 
dan Evaluasi: 

a. Redefinisi 
dan 
Evaluasi 
Program 
GERTAK 
melalui 
Forum 
KISS ME    

Implementasi Program 
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 Sebagaimana kerangka berpikir yang digambarkan peneliti diatas, berpijak 

pada dibuatnya sebuah program sebagai penanggulangan kemiskinan yang 

inovatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek melalui Peraturan Daerah 

Kabupaten Trenggalek No. 09 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Trenggalek. Program GERTAK ini dalam pelaksanaannya 

akan dijalankan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten 

Trenggalek dan dikoordinir langsung dibawah Wakil Bupati Trenggalek.  

 Program GERTAK mempunyai 5 strategi dengan penerapan kegiatan yang 

berbeda-beda. Strategi pertama yakni Golden Standart Klasifikasi. Dalam 

penerapannya dilaksanakan melalui musyawarah desa dengan tujuan memperoleh 

data kemiskinan yang valid. Kedua, Mutasi Data Kemiskinan. Pemerintah 

Kabupaten Trenggalek membuat sistem database kemiskinan terbaru dengan 

tujuan menampung data kemiskinan terbaru sehingga diharapkan tidak ada lagi 

bantuan yang tidak tepat sasaran. Ketiga, Unit Pelayanan Terpadu yang sudah 

dilaksanakan dan didirikan dengan adanya POSKO GERTAK guna menampung 

pelayanan dan pengaduan masyarakat miskin. Keempat, Bina Ekonomi Rakyat, 

dimana masyarakat miskin tidak sekedar diberikan program Bantuan saja namun 

juga diberikan pembinaan ekonomi kreatif di berbagai sektor dengan tujuan untuk 

menciptakan kemandirian dan menambah pendapatan terhadap masyarakat 

miskin. Kelima, Redefinisi dan Evaluasi. Dimana dalam pelaksanaanya dilakukan 

dengan membuka forum diskusi terbuka bernamakan FORUM KISS ME. 

Sehingga dari pemaparan-pemaparan program diatas, penulis ingin mengetahui 

penerapan program GERTAK di Kabupaten Trenggalek. 
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H. Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh 

kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.25 Sedangkan menurut 

Arikunto, metode penelitian ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, observasi, tes maupun 

dokumentasi.26 Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Sulistyo-Basuki mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya 

mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif 

ini berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang 

diteliti yang kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka-angka”.27 

Adapun mengenai uraian yang lebih lanjut dalam metode penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif dimana lebih menekankan pada penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif dan bersifat uraian berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang 

yang diamati. Di dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan tentang 

urgensi munculnya program GERTAK dan penerapan program Gerakan 

Tengok Bawah Masalah Kemiskinan dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Peneliti mengambil studi di Kabupaten 

                                                             
25 P. Joko Subagyo. 2006. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 
: 2. 
26 Arikunto, S. 2002.  Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek. Edisi Revisi Kelima. 
Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. Hal : 136 
27 Basuki, Sulistyo. 2010. Metode Penelitian. Jakarta : Penaku. Hal:78 
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Trenggalek dan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Trenggalek selaku sekretariat TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah) Kabupaten Trenggalek. Alasan pemilihan tersebut 

dikarenakan Kabupaten Trenggalek merupakan tempat dimana program 

GERTAK dijalankan dan salah satu implementatornya yakni Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek. Bappeda ini 

sekaligus merupakan sekretariat dari TKPK.  

2. Fokus Penelitian 

Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah melihat urgensi 

kemunculan program GERTAK dan sejauh mana implementasi program 

GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) sebagai upaya 

pemerintah guna penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tenggalek ini 

sudah berjalan dengan baik dan sesuai harapan pemerintah dibantu oleh Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Trenggalek.  

3. Locus Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek. Pemilihan ini sengaja 

dilakukan dengan maksud menemukan sebuah obyek yang relevan dengan 

tujuan penelitian. Pilihan terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Trenggalek berdasar pada pertimbangan sebagai berikut : 

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek 

merupakan sekretariat dalam TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah) Kabupaten Trenggalek. 
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b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini merupakan SKPD yang juga 

berperan besar dalam mengimplementasikan program GERTAK 

4. Sumber Data  

Untuk mengetahui penerapan GERTAK sebagai upaya 

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek maka peneliti 

memerlukan beberapa data penunjang yang bersumber dari berbagai pihak 

terkait dan terlibat dalam penerapan program GERTAK ini. Dengan 

demikian, menurut klasifikasi berdasarkan sumber datanya, maka peneliti 

menggunakan dua macam data diantaranya, yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diolah sendiri oleh suatu organisasi atau 

perorangan langsung dari obyeknya.28 Dengan kata lain data primer 

merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung 

di lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil observasi 

dan wawancara secara langsung dengan informan terkait implementasi 

program GERTAK di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Trenggalek  serta ditambahkan dengan catatan lapang peneliti 

selama penelitian.  

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau 

melalui pihak lain, atau lapoan historis yang telah disusun dalam arsip yang 

dipublikasikan atau tidak dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan 

                                                             
28 Singgih Santoso dan Tjiptono. 2001.  Riset Pemasaran Konsep dan Aplikasi dengan SPSS. Elex 

Media Komputindo, Jakarta. 
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dan diolah oleh pihak lain.29 Adapun data sekunder ini bersifat penunjang 

atau melengkapi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari hasil studi kepustakaan, jurnal, literatur-literatur yang berkaitan 

dengan permasalahan, Perda Kabupaten Trenggalek, Profil Bappeda 

Kabupaten Trenggalek, Profil TKPK, data berupa tingkat kemiskinan di 

Kabupaten Trenggalek serta data atau informasi-informasi penunjang lainnya 

5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, 

karena data digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Adapun 

data tersebut diperoleh dari berbagai metode yang nantinya akan diolah dan 

dianalisis menggunakan suatu metode tertentu. Dalam penelitian ini metode 

penelitian yang digunakan adalah : 

a. Observasi 

Observasi merupakan teknik penggumpulan data yang dilakukan 

secara langsung dengan cara pengamatan terhadap obyek kajian. Menurut 

Hasan, Observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan & pengodean 

serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai 

dengan tujuan-tujuan empiris.30 Observasi dilakukan secara langsung di 

Kabupaten Trenggalek yang diharapkan bisa memberikan gambaran secara 

langsung mengenai implementasi GERTAK kepada peneliti. Mulai dari tahap 

awal berdirinya program GERTAK dan bagaimana model penanggulangan 

kemiskinan yang dimiliki pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui program 

GERTAK. Selain itu observasi juga perlu peneliti lakukan langsung terhadap 
                                                             
29 Basuki, Sulistyo. Op.Cit, hal 80. 
30 Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Ghalia 
Indonesia, Bogor. Hal : 86. 
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masyarakat yang juga ikut secara langsung dalam pelaksanaan program 

GERTAK Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Sehingga nanti peneliti akan 

mengetahui bagaimana urgensi munculnya program GERTAK dan 

bagaimana implementasi program GERTAK sebagai upaya penanggulangan 

kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.  

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-

jawaban responden dicatat atau direkam.31 Peneliti akan melakukan 

wawancara kepada subyek penelitian, agar memperoleh data terkait 

implementasi GERTAK sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di 

Kabupaten Trenggalek, yang nantinya akan diolah serta bertujuan untuk 

menemukan hubungan antara beberapa fenomena yang yang terjadi sehingga 

nantinya akan didapatkan kesimpulan dalam penelitian ini. Adapun subyek 

yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu : 

1. Wakil Bupati selaku Ketua TKPK Kabupaten Trenggalek

2. Kepala sub bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kab. Trenggalek:

- Untuk mengetahui penjelasan sejauh mana implementasi GERTAK

dilakukan

- Kinerja TKPKD Kab. Trenggalek pada umumnya dan Bappeda

pada khususnya dalam implementasi program Gertak

31 Ibid, Hal : 85. 
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- Untuk mengetahui kendala apa saja dalam implementasi Program 

GERTAK. 

3. Kepala atau Staf Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten 

Trenggalek 

- Untuk mengetahui implementasi program GERTAK di lapangan 

- Untuk mengetahui data-data mengenai kemiskinan di Kabupaten 

Trenggalek 

- Untuk mengetahui kendala apa saja dalam implementasi program 

GERTAK 

4. Masyarakat Kabupaten Trenggalek yang terlibat dalam pelaksanaan 

program GERTAK.  

5. Masyarakat miskin di Kabupaten Trenggalek 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik 

dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi 

penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk 

memperkuat hasil penelitian.32 Sedangkan menurut Sugiyono, 

dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumentel 

dari seseorang.33 Dalam penelitian ini dokumentasi berasal dari dokumen-

dokumen atau data terkait implementasi GERTAK yang didapat selama 

proses penelitian, buku catatan lapang peneliti, gambar atau foto saat turun 

lapang yang sekiranya mendukung data penelitian.  

                                                             
32 Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan 
Penelitian. Malang: UMM Press. Hal : 72. 
33 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatid, dan R&D). 
Bandung : Alfabeta. Hal : 240 
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Data 1 : 
Data Sekunder 
 

Data 2 : 
Hasil Wawancara 
 

Data 

Organization 

Data 
Reduction 

Data 

Interpretation 

Data 3 

6. Teknik Analisa Data 

Analisis data menurut Bogdan (1975) dalam Hamidi adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat  

mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain.34 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga harus 

dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif itu sendiri merupakan 

analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik dan 

model-model tertentu lainnya.35 Proses analisis data dalam penelitian 

kualitatif pada prinsipnya dilakukan secara berkesinambungan yaitu sejak 

sebelum memasuki lapangan, memasuki lapangan, selama di lapangan dan 

setelah selesai di lapangan.36 Proses analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan model Alston and Bowles. Adapun 

tahapan analisa menurut Alston dan Bowles adalah sebagai berikut : 

 

  

  

  

 

  

Sumber : Alston and Bowles, 1998 : 20737 
Gambar 1.3 Model Tahapan Proses Analisa Data 

                                                             
34 Hamidi. Op.Cit, hal : 244.  
35 Basuki, Sulistyo. 2010. Metode Penelitian. Jakarta : Penaku. Hal:85 
36

 Satori Djam’an dan Komariah Aan. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 
Halaman 215. 
37

 Alston, Margareth and Wendy Bowles. (1998). Research for social workers : An introduction to 
methods. Australia: Allen and Unwin. Hal : 207 
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Berdasarkan model diatas, penelitian ini akan dilaksanakan dalam 

beberapa tahapan. Yang pertama adalah reduksi data, kedua adalah pengolahan 

data baik data sekunder maupun hasil wawancara, sedangkan ketiga adalah 

interpretasi atau menganalisa data. Dalam penelitian ini, adapun data pertama 

merupakan data yang peneliti dapatkan mengenai implementasi GERTAK di 

Kabupaten Trenggalek mulai dari data-data tingkat kemiskinan masyarakat 

Kab. Trenggalek, surat edaran mengenai program GERTAK, profil SKPD 

terkait yang menangani program GERTAK, penelitian terdahulu dan data-data 

pendukung lainnya.  Data kedua merupakan data hasil wawancara kepada 

narasumber mengenai impelementasi program GERTAK mulai dari 

implementator-nya dan tahapan-tahapan program serta kendala-kendala yang 

terjadi dalam program GERTAK.  

Data-data yang telah terkumpul tidak serta merta langsung dijadikan 

satu dan dipaparkan. Namun perlu adanya proses seperti reduksi data atau 

memilah-milah data mana yang relevan dengan permasalahan penelitian. 

Setelah itu data tersebut dianalisa berdasarkan teori yang digunakan sebagai 

literatur. Setelah semua proses tersebut terlampaui maka nantinya akan muncul 

data ketiga yang merupakan hasil analisa dari proses penelitian guna menjawab 

permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.  

 

 

 

 

 


