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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah diangkat mengenai program 

GERTAK sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tenggalek, 

serta dalam rangka memberikan pemahaman secara akademis, maka semangat 

penulisan dalam bab ini adalah untuk memberikan dasar teoritis yang jelas 

mengenai adanya pendeskripsian tentang hasil temuan atau penelitian ketika 

berada di lapangan. Hal ini dimaksudkan agar kerangka di dalam mengentaskan 

kemiskinan dapat dilaksanakan secara terstruktur.  

Adapun tinjauan teori atau konsep yang dimaksud adalah pertama, 

pemetaan konsep atau studi kemiskinan melalui Rural Poverty. Kedua, Sosialisasi 

Program guna tersampaikannya tujuan dari program GERTAK tersebut.  Ketiga, 

Kebijakan Publik guna melihat urgensi progrm GERTAK hingga pada tahap 

pelaksanaan Program. Keempat, Democratic Governance sebagai upaya 

pemerintah dan masyarakat berinteraksi dan bekerjasama menanggulangi masalah 

kemiskinan. Kelima, konsep Program GERTAK sebagai upaya penanggulangan 

masalah kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.  
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A. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu  
No Nama Peneliti 

dan Judul 

Metode Hasil 

1. Andi Azhar 
Mustafa. 2015. 
Efektivitas 
Program 
Kelompok Usaha 
Bersama Fakir 
Miskin (KUBE-
FM) di Kota 
Makassar 38 

Pendekatan 
Kualitatif 

Pelaksanaan program Kelompok 
Usaha Bersama Fakir Miskin 
(KUBE-FM) di Kota Makassar 
kurang efektif. Hal tersebut 
dikarenakan Minimnya Bantuan 
Dana dari pemerintah, Proses 
penyuluhan yang tidak 
berkesinambungan, Kurangnya 
pendampingan dalam menjaga 
keberlangsungan usaha.  

2. Bayu Adi S. Dkk. 
Implementasi 
Program Beras 
Untuk 
Masyarakat 
Miskin (Raskin) 
dalam Upaya 
Pengentasan 
Kemiskinan  
(Studi di Desa 
Sidoharjo, 
Kecamatan 
Jambon, 
Kabupaten 
Ponorogo)39 

Pendekatan 
Kualitatif 

Program Raskin yang dilaksanakan 
di Desa Sidoharjo dalam 
implementasinya tidak berjalan 
dengan baik. Hal ini dikarenakan 
program Raskin yang dilaksanakan 
di Desa Sidoharjo tidak berjalan 
dengan baik. Hal tersebut dapat 
terlihat dari adanya pemberian 
raskin yang tidak tepat sasaran, 
dimana seharusnya untuk 
masyarakat miskin namun 
dibagikan secara merata kepada 
masyarakat lainnya. Kemudian 
kurangnya koordinasi pemerintah 
dalam sosialisasi program raskin, 
sehingga terdapat masyarakat yang 
belum mengetahuinya. 

                                                             
38

 Andi Azhar Mustafa. 2015. Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin 
(KUBE-FM) di Kota Makassar. Diakses pada tanggal 24 Februari 2017 
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/16963/SKRIPSI%20ANDI%20AZHAR
%20MUSTAFA%20%20E211%2010%20258.pdf?sequence=1  
39 Bayu Adi Saputro. Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) dalam 
Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten 
Ponorogo). Diakses pada tanggal 24 Februari 2017. 
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=347182&val=6469&title=Implementasi%20P
rogram%20%20Beras%20Untuk%20Masyarakat%20Miskin%20(Raskin)%20Dalam%20Upaya%
20Pengentasan%20Kemiskinan%20(Studi%20Di%20Desa%20Sidoharjo,%20Kecamatan%20Jam
bon,%20Kabupaten%20Ponorogo)  

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/16963/SKRIPSI%20ANDI%20AZHAR%20MUSTAFA%20%20E211%2010%20258.pdf?sequence=1
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/16963/SKRIPSI%20ANDI%20AZHAR%20MUSTAFA%20%20E211%2010%20258.pdf?sequence=1
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=347182&val=6469&title=Implementasi%20Program%20%20Beras%20Untuk%20Masyarakat%20Miskin%20(Raskin)%20Dalam%20Upaya%20Pengentasan%20Kemiskinan%20(Studi%20Di%20Desa%20Sidoharjo,%20Kecamatan%20Jambon,%20Kabupaten%20Ponorogo)
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=347182&val=6469&title=Implementasi%20Program%20%20Beras%20Untuk%20Masyarakat%20Miskin%20(Raskin)%20Dalam%20Upaya%20Pengentasan%20Kemiskinan%20(Studi%20Di%20Desa%20Sidoharjo,%20Kecamatan%20Jambon,%20Kabupaten%20Ponorogo)
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=347182&val=6469&title=Implementasi%20Program%20%20Beras%20Untuk%20Masyarakat%20Miskin%20(Raskin)%20Dalam%20Upaya%20Pengentasan%20Kemiskinan%20(Studi%20Di%20Desa%20Sidoharjo,%20Kecamatan%20Jambon,%20Kabupaten%20Ponorogo)
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=347182&val=6469&title=Implementasi%20Program%20%20Beras%20Untuk%20Masyarakat%20Miskin%20(Raskin)%20Dalam%20Upaya%20Pengentasan%20Kemiskinan%20(Studi%20Di%20Desa%20Sidoharjo,%20Kecamatan%20Jambon,%20Kabupaten%20Ponorogo)


30 
 

3. Hasbi Iqbal. 
2008. 
Implementasi 
Kebijakan 
Program Bantuan 
Langsung Tunai 
Tahun 2008 di 
Kabupaten Kudus 
40 

Pendekatan 
Kualitatif  

Dalam implementasinya 
pelaksanaan program BLT di 
Kabupaten Kudus bisa dikatakan 
kurang optimal dikarenakan ada 
sikap pelaksana program BLT 
yang dinilai kurang baik, terlihat 
dengan banyaknya pemotongan 
dana BLT tingkat desa, serta ada 
masyarakat yang kurang 
mendukung pelaksanaan program 
BLT dikarenakan BLT tersebut 
dialokasikan secara tidak tepat 
sasaran serta menimbulkan konflik 
di masyarakat, terutama yang tidak 
menerima dana BLT serta 
keterampilan pelaksana program 
dinilai rendah karena segan dalam 
memberikan sosialisasi, serta 
terjadi pelanggaran prosedur 
pembagian kartu BLT.  

Sumber : Data telah diolah peneliti 

Berdasarkan ketiga literature review diatas, dapat disimpulkan bahwa 

program-program pengentasan kemiskinan masih bersifat general atau umum. 

Dimana program-program pengentasan kemiskinan tersebut berupa pemberian 

bantuan pemerintah kepada masyarakat. Dimana ketiga program tersebut 

merupakan program yang bersifat top down tanpa melibatkan partisipasi 

masyarakat dalam penyelenggaraannya. Meskipun pada kebijakan KUBE yang 

memberikan metode pemberdayaan dalam pengentasan kemiskinan, namun 

kebijakan tersebut tetap bersifat top down. Artinya berasal dari pemerintah yang 

ditujukan kepada masyarakat.  

                                                             
40Hasbi Iqbal. 2008. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai tahun 2008 di 

Kabupaten Kudus. Diakses pada tanggal 24 Februari 2017 
http://eprints.undip.ac.id/17533/1/HASBI_IQBAL.pdf  

http://eprints.undip.ac.id/17533/1/HASBI_IQBAL.pdf
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 Dengan demikian ketiga penelitian diatas sangat berbeda dengan yang 

dilakukan oleh peneliti. Bahwa peneliti dalam penelitian ini meneliti Penerapan 

program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) sebagai upaya 

pengentasan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Program GERTAK ini 

merupakan program baru yang merupakan program asli dari Pemerintah 

Kabupaten Trenggalek sendiri. Berbeda dengan program-program pada penelitian 

diatas. GERTAK merupakan program inovasi pemerintah daerah dimana dalam 

implementasinya, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta 

penyediaan posko pengaduan dan pelayanan masyarakat miskin. Program ini juga 

menggunakan metode pemberdayaan masyarakat sebagai upaya membantu 

masyarakat keluar dari kemiskinan melalui strategi bina ekonomi rakyat. Jadi 

peneliti ingin mengetahui mengapa program GERTAK menjadi andalan dalam 

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek serta mengetahui 

penerapan Program GERTAK sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di 

Kabupaten Trenggalek. 

B. Rural Poverty  

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang masih dialami 

di setiap belahan dunia. Adapun salah satu tipe kemiskinan yang bisa ditemui 

di negara berkembang seperti Indonesia adalah Rural Poverty atau 

kemiskinan yang ada di area pedesaan. Adapun definisi Rural Poverty 

menurut Janvry adalah : 
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Rural poverty is associated with inefficiency in  resource use since 
many of theresources controlled by the poor (including most 
prominently their labor and entrepreneurship) are locked into low 
level equilibrium traps where they are underused.41 
 
Dari penjelasan Janvry diatas bisa diketahui bahwa kemiskinan di 

Pedesaan lebih dikaitkan dengan ketidakmampuan masyarakat dalam 

mengelola sumberdaya dikarenakan keahlian, ketenagakerjaan, kemampuan 

masyarakat terperangkap atau rendah. Sehingga akhirnya masyarakat tersebut 

tidak dimanfaatkan. Artinya masyarakat tidak mempunyai skill khusus atau 

keahlian dalam mengelola sumberdaya ada. Hal itu bisa disebabkan karena 

tingkat pendidikan yang rendah karena akses mereka untuk memperoleh 

pendidikan juga terbatas. Sehingga masyarakat tersebut akhirnya menjadi 

tidak termanfaatkan atau menjadi pengangguran.  

Sedangkan menurut Chambers dalam Nanga kemiskinan terutama di 

daerah pedesaan (rural poverty) adalah masalah ketidakberdayaan 

(powerlessness), keterisolasian (isolation), kerentanan (vulnarability) dan 

kelemahan fisik (physical weakness).42 Lebih lanjut Jhingan (2000) 

mengemukakan tiga ciri utama negara berkembang yang menurutnya menjadi 

penyebab dan sekaligus akibat, yang saling terkait, dari kemiskinan yang 

terjadi. Pertama, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai 

sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak 

memiliki keterampilan atau keahlian. Kedua, sarana kesehatan dan pola 

konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi 

                                                             
41 Janvry, A. de, E. Sadoulet. 2002. “Rural Development and Rural Policy.” In B.GardnerG. 
Rausser (eds.), Handbook of Agricultural Economics, vol. 2, A, Amsterdam: NorthHolland: 1999–
658 
42

 Nanga, Muana. 2005. Makro Ekonomi : Teori, Masalah dan Kebijakan. PT. Raja Grafindo 
Persada Jakarta.  

http://are.berkeley.edu/~sadoulet/papers/Handbook_text.pdf
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tenaga kerja produktif. Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi menjadi 

terhambat. Ketiga, penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan 

pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan 

zaman.43  

Dari ketiga pendapat ahli diatas bisa diketahui indikator-indikator 

terjadinya kemiskinan di pedesaan atau Rural Poverty adalah, pertama 

rendahnya tingkat pendidikan yang akhirnya menyebabkan mereka 

mempunyai kemampuan yang terbatas hingga munculnya pengangguran 

sehingga memperparah tingkat kemiskinan. Kedua, keterisolasian artinya 

banyak penduduk desa yang mobilitasnya terhambat karena hidup jauh dari 

pusat kota dengan akses jalan yang tidak memadai. Ketiga, kerentanan dalam 

artian menghadapi situasi yang tidak terduga seperti ancaman dan bencana 

alam yang akhirnya memperparah kemiskinan. Keempat adalah permasalahan 

kesehatan, dimana sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk menyebabkan 

hanya sebagian kecil penduduk yang mampu menjadi tenaga kerja.  

Indikator Rural Poverty sesuai pemaparan tersebut diatas juga masih 

banyak ditemui di Kabupaten Trenggalek. Seperti rendahnya atau tidak 

memadainya sarana dan prasarana pendidikan. Terbatasanya modal dan hanya 

sebagian kecil penduduk yang menjadi tenaga produktif atau masih banyak 

pengangguran yang akhirnya menjadikan laju ekonomi yang terhambat, 

banyaknya masyarakat yang masih bekerja pada sektor pertanian. Serta 

keterisolasian yang disebabkan akses jalan yang kurang memadai dan 

                                                             
43 Jhingan, 2000. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta : Rajawali Press. 
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Kerentanan dalam menghadapi situasi tak terduga seperti ancaman dan 

bencana alam. 

Untuk mengatasi permasalahan Rural Poverty  hal-hal yang bisa 

dilakukan pemerintah adalah, menyediakan akses kredit dan jas keuangan, 

meningkatkan produktivitas pedesaan dengan pemberdayaan masyarakat, 

merangsang perdagangan skala kecil dan perbaikan manufaktur. Dengan 

kredit, masyarakat pedesaan dapat membeli modal yang meningkatkan 

produktivitas dan pendapatan mereka. Dan dengan pemberdayaan masyarakat 

miskin secara langsung, maka akan meningkatkan skill dan pendapatan 

rumah tangga di pedesaan.44  

Selain itu menurut Janvry :  

“Democratization, particularly in the context of the decentralization 
of governance, opens up important roads for alternative approaches 
to rural development”45 
 
Dari pendapat Janvry diatas, demokrasi dalam konteks pemerintahan 

mempunyai peranan penting sebagai pendekatan alternatif dalam 

pengembangan pedesaan. Jadi peran pemerintah yang demokratis akan 

membantu dalam penyelesaian-penyelesaian permasalahan pedesaan 

termasuk kemiskinan. Memberantas kemiskinan di pedesaan melalui 

kebijakan yang efektif tetap menjadi tantangan bagi masyarakat. Kabupaten 

Trenggalek membutuhkan program pengentasan kemiskinan yang tepat 

sasaran. Untuk itulah program GERTAK dibuat. 

 

                                                             
44

 Ibid 
45 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: 1999–658 

http://are.berkeley.edu/~sadoulet/papers/Handbook_text.pdf
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C. Kebijakan Publik  

Kebijakan publik dipahami sebagai bagian yang selalu ada dalam 

setiap gejala maupun proses pemerintahan. Kebijakan publik merupakan 

output atau hasil dari proses penyelenggaraan pemerintah yang diharapkan 

mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Sebelum membahas 

lebih lanjut mengenai kebijakan publik akan lebih baik apabila kita mengerti 

terlebih dahulu mengenai kebijakan. Menurut Anderson (1994) dalam Hamdi, 

kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan bertujuan yang diikuti oleh 

seseorang atau sekelompok aktor berkenaan dengan masalah atau suatu hal 

yang menarik perhatian.46 Dari pendapat Anderson diatas bisa diketahui 

bahwa kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan guna mencapai sebuah 

tujuan dalam menyelesaikan permasalahan. Kemiskinan merupakan hal yang 

selalu menarik perhatian, berangkat dari masalah kemiskinan di Kabupaten 

Trenggalek maka muncul program GERTAK yang merupakan serangkaian 

tindakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan 

kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.  

Lebih lanjut lagi, kebijakan publik menurut W.I. Jenkins (1978) dalam 

Wahab adalah, serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil 

oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan 

yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi. 

Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas 

kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.47 

                                                             
46

 Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik : Proses, Analisis, dan Partisipsi. Bogor : Ghalia 
Indonesia. Hal : 36.  
47

 Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model 
Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal : 15.  
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Sedangkan menurut William N. Dunn (1999) dalam Syafiie kebijakan 

publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang 

dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang 

menyangkut tugas pemerintah seperti pertahanan keamanan, energi, 

kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.48 Masalah kemiskinan 

merupakan hal yang sangat berkesinambungan dengan kesejahteraan 

masyarakat. Untuk itulah diperlukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi 

masalah-masalah kemiskinan.  

Dari pendapat para ahli diatas, bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

kebijakan publik merupakan hasil atau output yang dihasilkan oleh 

pemerintah guna mengatasi fenomena atau permasalahan yang terjadi di 

masyarakat. Karena Pemerintah merupakan representasi masyarakat dalam 

mengatur kehidupan bernegara, maka sudah sepatutnya pemerintah 

menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat guna menciptakan 

negara yang teratur, damai dan sejahtera. Begitupun dengan program 

GERTAK yang mempunyai serangkaian strategi dalam menyelesaikan 

permasalahan kemiskinan. Fenomena kemiskinan selalu menjadi 

permasalahan daerah, nasional bahkan dunia yang membutuhkan penanganan 

yang tepat.  

Proses dalam penyusunan kebijakan publik sendiri terdiri dari lima 

tahap. Adapun tahap-tahap dalam penyusunan Kebijakan Publik, menurut 

William Dunn (1999) dalam Winarno yakni sebagai berikut : 

 

                                                             
48

 Syafiie,  Inu Kencana.  2006.  Sistem Administrasi Publik  Republik Indonesia (SANKRI). 
Jakarta : PT Bumi Aksara. 
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Sumber : Data sekunder, diolah peneliti49 
Gambar 2.1 : Tahap-tahap Penyusunan Kebijakan 

 

Berdasarkan gambar diatas tahapan penyusunan kebijakan ada 5. 

Pertama adalah penyusunan agenda, dimana pada tahap ini pejabat yang 

dipilih menempatkan masalah pada suatu agenda publik. Sebelumnya 

masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda 

kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para 

perumus kabijakan. Kedua adalah formulasi kebijakan dimana permasalahan 

yang telah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para 

pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian 

dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari 

berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options)  

yang ada. Ketiga adalah adopsi kebijakan, Dari sekian banyak alternatif 

kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah 

satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari 

mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan 

peradilan.  

                                                             
49

 Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Yogykarta : Med Press (Anggota 
IKAPI). Hal : 32-34 
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Keempat adalah implementasi kebijakan, yang merupakan proses 

dimana kebijakan publik tersebut dilaksanakan. Kebijakan yang telah diambil 

dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan yang memobilisasikan sumber 

daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai 

kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan 

mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang 

lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. Kelima adalah evaluasi. 

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, 

unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang 

diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh 

karena itu ditentukan ukuran-ukuran yang menjadi dasar untuk menilai 

apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak 

atau tujuan yang diinginkan atau belum. 

Penelitian ini berfokus pada proses keempat dalam kebijakan publik 

yakni penerapan atau implementasi. Asumsinya adalah melalui serangkaian 

penerapan program kepada masyarakat, maka akan diketahui bagaimana 

penerapan program atau kebijakan dijalankan sesuai dengan apa yang 

menjadi tujuan dan harapan pembuat kebijakan. Serta implikasi maupun 

kendala yang dirasakan oleh implementator selaku pelaksana program akan 

menjadi perbaikan dalam penerapan program kedepan. Tahapan kebijakan 

menurut William Dunn yang penulis paparkan hanya sekedar memberikan 

gambaran mengenai proses kebijakan publik secara utuh. Dan untuk 

mengetahui faktor yang mempengaruhi seberapa berhasil program berjalan 

maka  penulis memilih menggunakan teori Implementasi Edward III (1980). 
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Dimana keempat faktor keberhasilan kebijakan akan dinilai melalui empat 

aspek yakni komunikasi, struktur birokrasi, disposisi dan sumber daya.  

1. Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan tahap terpenting dalam alur 

kebijakan publik. Dalam tahap ini kebijakan publik yang dihasilkan mulai 

diterapkan untuk mengatasi permasalahan publik. Van Meter dan Van 

Horn dalam Winarno mendefinisikan implementasi kebijakan publik 

sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. 

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-

keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu 

tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai 

perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan 

kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.50 Sehingga dari pendapat 

Van Meter dan Van Horn diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan-

keputusan yang telah diambil oleh pemerintah akan diterapkan atau diubah 

menjadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor terkait guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dari pengertian diatas bisa diketahui bahwa program GERTAK 

adalah program dengan serangkaian usaha atau tindakan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah dalam menanggulangi permasalahan 

kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Pemerintah mulai mewujudkan 

                                                             
50 Opcit. hal : 149-150  dalam Winarno 
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kebijakan tersebut dengan tindakan nyata dan diharapkan bisa mengatasi 

permasalahan yang ada yaitu kemiskinan.  

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi 

kebijakan. Dalam tahap ini penulis menggunakan salah satu Teori yang 

dikemukakan oleh George Edward III (1980) dalam Widodo yang 

menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan implementasi itu. Ada 4 faktor yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) 

komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik. 
Malang:Bayumedia. Hal : 96 
Gambar 2.2 : Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi menurut 
Edward III.  

 
a. Komunikasi 

  Menurut Edward III dalam Widodo, komunikasi diartikan sebagai 

“proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. 

Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III perlu 

disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat 
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mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk 

menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan 

dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.51 Seperti halnya dalam 

pelaksanaan program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah 

Kemiskinan), dimana para pembuat kebijakan berkomunikasi dengan 

seluruh aktor atau pelaksana kebijakan seperti anggota TKPK (Tim 

Koordinasi Pengentasan Kemiskinan) Kabupaten Trenggalek yang 

terdiri dari susunan SKPD-SKPD di Kabupaten Trenggalek serta 

stakeholder lainnya dan masyarakat Trenggalek sendiri terutama 

masyarakat miskin yang menjadi sasaran program GERTAK. Dengan 

demikian semua aktor pelaksana program dapat mengetahui serta 

memahami tentang arah dan tujuan kebijakan tersebut. 

b. Sumberdaya  

Edward III dalam Widodo mengemukakan bahwa faktor 

sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi 

kebijakan. Sumberdaya tersebut bisa meliputi sumberdaya manusia 

yaitu staf yang bekerja sesuai keahlian pada bidangnya, sumberdaya 

anggaran sebagai penunjang dalam implementasi program. Karena 

tanpa anggaran implementasi program tidak akan terwujud dengan 

sempurna, dan sumberdaya kewenangan dimana pelaku kebijakan harus 

diberi wewenang dalam membuat keputusan dalam melaksanakan 

kebijakan atau program.  

                                                             
51 Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang:Bayumedia. Hal : 97 
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Sumberdaya manusia dalam implementasi program GERTAK ini 

adalah Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan terutama staf Bidang 

Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. 

Trenggalek sebagai Leading Sector program GERTAK. Sumberdaya 

anggaran adalah alokasi dana yang digunakan dalam implementasi 

program GERTAK yang berasal dari APBD. Sumberdaya kewenangan 

ditunjukkan melalui tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pengentasan 

Kemiskinan dalam penerapan program GERTAK sesuai dengan tupoksi 

dan kemampuannya.  

c. Disposisi 

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo dikatakan 

sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan 

untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga 

apa yang terjadi menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.52 Dari 

pemaparan tersebut bisa diketahui bahwa para pelaksana program harus 

berperilaku baik dan penuh rasa tanggungjawab dengan keinginan dan 

kesukarelaan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Apabila sikap-

sikap baik tersebut ada dalam diri pelaksana kebijakan, maka tujuan 

dari kebijakan akan terlaksana dengan baik pula sesuai dengan yang 

diinginkan para pembuat keputusan. 

 Untuk itu dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui program 

GERTAK maka pelaksana kebijakan seperti TKPK Kab. Trenggalek, 

harus mempunyai perilaku yanng bertanggungjawab dalam 

                                                             
52 Ibid. Hal : 104 dalam Widodo 
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melaksanakan tugas dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh setiap 

kewajiban yang ada.  

d. Struktur Birokrasi  

Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena 

ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini menurut 

Edward III dalam Widodo mencakup aspek-aspek seperti struktur 

birokrasi yang artinya dalam implementasi program membutuhkan 

struktur yang tepat, pembagian kewenangan dimana dalam birokrasi 

mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya, 

serta hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya dalam 

menjalankan sebuah program.53 Dalam konteks pelaksanaan program 

GERTAK, pemerintah Kabupaten Trenggalek terutama Bappeda 

sebagai Leading Sector dan koordinator dari penerapan program 

GERTAK memiliki kewajiban untuk menjalankan peran dan tugas 

dalam implementasi program. Selain itu SKPD terkait yang ditunjuk 

sebagai pelaksana program GERTAK harus saling berkoordinasi dalam 

implementasi program.  

 

D. Sosialisasi Program  

Sosialisasi merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh 

proses kebijakan karena kebijakan yang telah di buat akan bermanfaat bila di 

sosialisasikan. Sosialisasi adalah penyebarluasan informasi (program, 

peraturan, kebijakan) dari satu pihak (pemilik program) ke pihak lain 

                                                             
53 Op.Cit. Hal : 106 dalam Widodo 
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(masyarakat umum) dimana diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran 

kritis, menumbuhkan perubahan sikap dan perilaku masyarakat.54  

Menurut Harton dan hunt sosialisasi kebijakan pada prinsipnya adalah 

“cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”.  Dari pemaparan dua 

ahli diatas diatas bisa dikatakan bahwa suatu program kebijakan harus 

disosialisasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. 

Karena sosialisasi dipandang sebagi cara atau proses interaksi antara satu 

perangkat tujuan dimana dalam sosialisasi kebijakan aktor, organisasi dan 

prosedur digunakan secara bersama. Dalam hal ini program yang 

disosialisasikan adalah program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah 

Kemiskinan), dimana tujuan dari adanya sosialisasi adalah untuk memberikan 

informasi dan tujuan dari kebijakan atau program tersebut untuk membantu 

menanggulangi masalah kemiskinan dapat tersampaikan dan mendapat respon 

yang baik dari masyarakat Kabupaten Trenggalek. 

Lebih lanjut lagi Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya 

sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang 

belum diketahuinya, seperti belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi 

dangan lingkungan sosialnya, hal tersebut sejalan dengan pendapat Peter L 

Berger (1990) dalam Sutaryo bahwa sosialisasi merupakan proses dengan 

mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat.55 Berdasarkan pendapat 

para ahli di atas terdapat persamaan mengenai sosialisasi, terletak pada objek 

dari sosialisasi yaitu masyarakat yang di lihat dari sudut hubungan antara 

manusia, dan proses yang di timbulkan dari hubungan manusia di dalam 
                                                             
54

 PNPM Mandiri Perkotaan. Sosialisasi. Diakses pada Senin 27 Februari 2017 pukul 15.00 WIB. 
http://www.P2Kp.org/about.asp  
55 Ibid.  

http://www.p2kp.org/about.asp
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masyarakat. Dalam sosialisasi terdapat interaksi antara manusia sebagai 

anggota kelompok. 

Tahapan dan mekanisme sosialisasi menurut Peraturan Bupati 

Trenggalek No 10 Tahun 201556 adalah : 

a. Sosialisasi dilakukan  pada  setiap tahapan  program  baik secara formal 

maupun informal.  

b. Sosialisasi sebagaimana dimaksud, dilakukan mulai dari tingkat 

Kabupaten sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan dengan   menggunakan   

berbagai   media   yang sesuai dengan karakteristik lokal 

c. Sosialisasi sebagaimana dimaksud bertujuan untuk menyatukan persepsi   

para Stakeholders dalam memahami  Program  dengan  jalan  memberikan  

penjelasan  tentang  Program dan tindak lanjut pelaksanaan Program yang 

diikuti oleh Stakeholders terkait. 

Dalam menyampaikan suatu informasi tentang program atau 

pelaksanaan sosialisasi program maka membutuhkan media sebagai 

perantaranya. Karena menurut Joseph R. Dominick, kegiatan sosialisasi di 

anggap sebagai fungsi dari komunikasi massa.57 Adapun media tersebut 

beragam, seperti media cetak dan Elektronik. Adapun jenis-jenis media 

internal tersebut meliputi58 : Jurnal Internal : Publikasi atau terbitan yang 

didistribusikan kepada para anggota dalam lingkup organisasi dan kepada 

khalayak luas; Video : penyampaian pesan yang efektif bisa melalui video 

                                                             
56 Peraturan Bupati Trenggalek No. 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anti 
Poverty Program  
57

 Dominick, Joseph R. 2002. The Dynamic Mass Communication: Media In The Digital Age 7th 
Edition. New York : The Mc Graw-Hill Companies.  
58

 Abdurrahman, O. 1990. Dasar-dasar Public Relations. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hal : 
99. 
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yang direkam untuk dipublikasikan; Presentasi Video atau slide : Berbagai 

perangkat audio visual digunakan untuk berbagai tujuan atau pengenalan 

program; Literatur pengenalan informasi : Berbagai macam naskah, materi 

atau buklet yang berisiskan riwayat singkat instansi, atau berbagai kegiatan 

pokok/program lainnya; Konferensi staf dan rapat dinas : Pertemuan dinas 

yang melibatkan para staf pegawai. 

E. Democratic Governance

Dalam konteks Administrasi Publik, catatan terakhir perkembangan 

administrasi publik adalah Good Governance. Namun tantangan terus 

bermunculan di berbagai negara khususnya tuntutan pengembangan 

demokrasi. Hal ini membawa pergeseran paradigma Good Governance 

menjadi Democratic Governance. Menurut Robert Eyestone Democratic 

Governance adalah suatu interaksi negara dengan rakyatnya untuk mengatasi 

persoalan publik.59 Dari pemaparan tersebut bisa diketahui bahwa dalam 

mengatasi persoalan publik, tata pemerintahan yang demokratis melibatkan 

langsung masyarakatnya. Sehingga interaksi antara negara yakni pemerintah 

dan masyarakat bisa  menghasilkan hubungan timbal balik yang saling 

mendukung dalam pelaksanaan atau hubungan.  

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 

59
 Eyestone, Robert. 1971. The Threads of Policy: A Study in Policy Leadership. Indianapolis: 

Bobbs-Merril, hlm. 18 



47 
 

secara langsung oleh masyarakat. Artinya hasil dari kebijakan publik tersebut 

manfaatnya memang benar-benar diperuntukkan kepada masyarakat atau 

kelompok sasaran. Sehingga tidak ada istilah hanya menguntungkan pihak 

pemerintah saja; (b) Isi (quality of contents), kebijakan diarahkan bagi 

kepentingan masyarakat; karena kebijakan yang baik, memang yang 

diperuntukkan kepada masyarakat bukan untuk kepentingan aktor dan swasta 

saja; (c) prosedur (procedural quality), dimana proses perumusannya 

melibatkan partisipasi masyarakat. Artinya dalam merumuskan atau 

implementasi program akan lebih baik melibatkan masyarakat atau kelompok 

sasaran secara langsung karena apa yang menjadi keinginan masyarakat akan 

benar-benar diakomodir dan menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan 

atau implementasi kebijakan.60 Dari kedua pendapat diatas bisa diketahui 

bahwa konsep sebuah tata negara yang demokratis atau democratic 

governance dalam membuat sebuah kebijakan atau menjalankan serangkaian 

usaha harus melibatkan masyarakat.  

Sedangkan, Shabbir G. Cheema menyatakan bahwa Democratic 

Governance adalah : 

“Democratic Governance is the range of process through which a 
society reaches consensus on and implements regulation, policies and 
social structure in pursuit of justice, welafare and environmental 
protection. Policies and laws are carried out by many institution: the 
legislature, executive branch, political parties and a variety if 
civilsociety. Ln this sense democratic governance brings the fore the 
question of how a society organize it self to ensure equality (of 

                                                             
60 Eko Prasojo dalam Titiswasanany, Winantuningtyas. 2013. Democratic Governance dalam 
Perumusan Kebijakan Publik. Hal : 1 
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opportunity) and equity (social and economic justice) for all 
citizens.”61 
 
Dari pemaparan diatas bisa diketahui bahwasannya dalam mengatasi 

permasalahan melalui pelaksanaan kebijakan publik harus berdasarkan tata 

pemerintahan yang baik dan demokratis. Terutama dalam mencapai keadilan, 

kesejahteraan sosial maupun dalam hal perlindungan lingkungan. Serta 

melibatkan partisipasi dari semua kalangan mulai dari pemerintah dan 

masyarakat itu sendiri. Dalam pengertian pemerintahan yang demokratis atau 

democratic governance ini menekankan bagaimana masyarakat mengatur 

dirinya sendiri untuk berhak memperoleh kesetaraan atau kesempatan dalam 

bersuara dan persamaan dalam hal sosial maupun keadilan ekonomi. 

Sehingga bisa disimpulkan, peran masyarakat dalam democratic governance 

membawa pengaruh besar untuk menerapkan suatu kebijakan dalam upaya 

mengatasi permasalahan sosial termasuk kemiskinan.  

Cakupan pembahasan Democratic Governance meliputi : (a) cara 

pandang baru, baik terhadap pengelolaan tata pemerintahan maupun relasi 

antar negara, masyarakat dengan pasar, artinya dalam hal ini pemerintah tidak 

hanya melibatkan masyarakat tetapi juga pasar atau swasta dalam hal 

implementasi kebijakan;(b) dinamika empiris dan wacana akademis 

pengelolaan negara ketika berhadapan dengan masyarakat dan pasar dalam 

konteks globalisasi, demokrasi dan desentralisasi, dalam artian pemerintah 

bersama-bersama dalam pelaksanaan atau pengelolaan negara melibatkan 

                                                             
61 G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinnelli. Decentralizing Governance, Emerging 
Concepts and Practices, Ash Institute for Democratic Governance and Innovation, John. F. 
Kennedy School of Government. Harvard University, Washington DC:Brooking Institute Press, 
2007. Hal : 2 
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masyarakat dan pasar yang dalam semua aspek berkaitan dengan globalisasi, 

demokrasi dan desentralisasi (c) isu-isu governance reform yang berkaitan 

dengan konsep good governance dan reinventing government. Artinya 

democratic governance tidak hanya sebagai upaya pemerintah dalam 

mengatasi atau implementasi kebijakan bersama masyarakat, namun juga 

pemerintah bersama-sama membuat inovasi atau perbaikan tata kelola 

pemerintahan yang berkaitan dengan prinsip atau konsep good governance. 62 

Democratic Governance diidentifikasi sebagai sebuah praktek 

kehidupan demokrasi modern yang diselenggarakan secara profesional dan 

fokus kepada governance.63 Secara tidak langsung peruwujudan democratic 

governance tidak bisa dipisahkan dengan penerapan good governance. 

Pemahaman tersebut bisa diartikan bahwa konsep democratic governance 

masih di dalam koridor sistem demokratis yang mensyaratkan bahwa setiap 

proses pembuatan kebijakan oleh negara (state) harus melibatkan rakyat (civil 

society); proses pelibatan tersebut tidak berpola mobilisatif, melainkan 

partisipatif, dan dilandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik yakni 

transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsivitas.  

Dari berbagai pemaparan diatas program GERTAK yang merupakan 

sebuah program yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di 

Kabupaten Trenggalek, maka membutuhkan partisipasi dari semua pihak. 

Partisipasi dari semua kalangan yang terkoordinir dengan baik tersebut akan 

menciptakan sebuah harmoni yang apabila partisipasi tersebut terus berjalan 

                                                             
62

 Merilee S. Grindle. 1997. Getting Good Government Capacity Building in The Public Sectors of 
Developing Countries. Harvard University Press.  
63

 Nugroho, Riant. 2014. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta:Pustaka 
Pelajar. Hal : 101.  
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maka tujuan dari program GERTAK akan terwujud. Upaya penerapan 

program melalui jalan yang demokratis dan inofativ akan memberikan banyak 

peluang dan masukan yang bagus untuk pemerintah selaku pembuat 

kebijakan agar dalam implementasi program, pemerintah akan mengerti apa 

masalah sebenarnya yang terjadi dalam lingkungan dimana kebijakan tersebut 

diterapkan. Sehingga ketika implementasi program terlaksana dan terdapat 

feedback dari masyarakat atau stakeholder terkait maka kehidupan demokratis 

dalam lingkungan governance tersebut akan tercapai. Sehingga partisipasi 

semua pihak dalam pelaksanaan program GERTAK akan membawa implikasi 

yang baik untuk kemajuan program tersebut kedepannya. Bentuk implikasi 

tersebut bisa berupa partisipasi pemerintah dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan hingga bahan masukan dari masyarakat, swasta  dan berbagai 

pihak dalam penerapan kebijakan. Sehingga kebijakan tersebut akan tercapai 

sesuai tujuan yang diinginkan.  

 
F. Program  Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) 

Pemerintah Kabupaten Trenggalek  

Berdasarkan  ketentuan Pasal 1 ayat 2  UU No 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah 

mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskann 
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melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan 

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.64 

Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pembangunan 

daerah adalah mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah 

paling serius yang harus dipecahkan. Upaya untuk mengatasi hal tersebut bisa 

melalui program-program kemiskinan yang inovatif. Di periode lima tahun ke 

depan pemerintahan Bupati Trenggalek Dr. Emil Elestianto Dardak dan 

Wakil Bupati H. Mochammad Nur Arifin, keberhasilan pengentasan 

kemiskinan menjadi salah salah satu indiktor pencapaian pembangunan, 

dimana indikator yang ingin dicapai adalah berkurangnya persentase jumlah 

penduduk miskin. Untuk itu dibuatlah Program GERTAK (Gerakan Tengok 

Bawah Masalah Kemiskinan) yaitu sebuah program yang diinisiasi sebagai 

upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. 

Program GERTAK ini didukung dengan Peraturan Presiden nomor 15 

Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pasal 1 

menyebutkan bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah Kebijakan dan 

Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis 

terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk 

mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat 

kesejahteraan rakyat. Dari pengertian diatas bisa diketahui bahwa 

penanggulangan kemiskinan merupakan program pemerintah namun 

merupakan tanggung jawab semua pihak mulai dari pemerintah, dunia usaha 

maupun masyarakat. Hal itu diupayakan secara bersama dengan tujuan tidak 

                                                             
64 Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.  
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hanya mengurangi persentase atau jumlah penduduk miskin, namun juga 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Sedangkan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang 

tercantum dalam pasal 2 (ayat 2) menyebutkan arah kebijakan 

penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD).65 Dari instrumen tersebut bisa diketahui 

bahwa RPJMD yang memuat arah kebijakan program-program pembangunan 

5 tahun kedepan selama masa kepemimpinan kepala daerah, pastinya juga 

memuat indikator yang ingin dicapai. Termasuk program-program 

penanggulangan kemiskinan. Untuk itulah Program GERTAK ini 

dimunculkan pada awalnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek 

No. 09 Tahun 2016 Tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah).66 

Sebelum adanya program GERTAK, pemerintah hanya menjalankan 

program kemiskinan dari tingkat pusat maupun provinsi. Namun pada 

akhirnya terjadi beberapa penyimpangan-penyimpangan seperti banyaknya 

alokasi program yang tidak sesuai karena basis data yang lemah, munculnya 

stigma kemiskinan yang membuat masyarakat mempunyai mental miskin. 

Untuk itulah 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. Dimana pesan moril yang ingin 

disampaikan terutama adalah untuk masyarakat yang mampu tetapi menerima 
                                                             
65

 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.  
66

 Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD). Bab 7 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah. Hal : 58  



53 
 

bantuan kemiskinan, untuk sadar bahwa masih banyak masyarakat lain yang 

lebih kurang mampu dan lebih berhak untuk mendapatkan bantuan.67 Konsep 

operasional dari program GERTAK atau yang dikenal sebagai lima strategi 

program GERTAK adalah : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 : Konsep Operasional Program GERTAK 

Sumber : Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. 
   Trenggalek tahun 2016-2021 

 
Lima Strategi Program GERTAK tersebut  bersifat  tahapan atau alur  

bagaimana langkah operasinal upaya pengentasan kemiskinan  bisa 

dijalankan  bersama dengan stakeholder  yang ada sekaligus  mempersiapkan 

regulasi dan sarana prasarananya. 5 strategi konsep operasional program 

Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) adalah : 

1. Golden Standart Klasifikasi : Pada tahap ini Pemerintah beserta para 

stakeholder. Berusaha membuat komitmen bersama tentang Standart 

atau klasifikasi kemiskinan.  

2. Mekanisme Mutasi : dalam tahap ini Pemerintah membangun database 

dan  Manajemen Informasi Kemiskinan Daerah. Melalui website dan  

Aplikasi Online.  
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3. Unit Pelayanan Terpadu : Pemerintah membuat sebuah Unit Pelayanan 

Terpadu. Dimana semua akses pelayanan mengenai kemiskinan dan 

segala bentuk pengaduan kemiskinan akan ditempatkan dalam satu 

atap.  

4. Bina Ekonomi Rakyat : Pemerintah juga memberdayakan masyarakat 

miskin yang masih produktif dengan membuat usaha yang menjalin 

kerja sama dengan mitra usaha yang disediakan pemerintah.   

5. Redefinisi dan Evaluasi : Pemerintah atau dalam tahap ini adalah 

Bappeda sebagai Leading Sector program GERTAK mempunyai peran 

sebagai koordinator yang mengintegrasi, mensinkronkan program-

program penanggulangan kemiskinan yang tergabung dalam GERTAK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


