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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN  

 

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi 

Jawa Timur yang masih memiliki permasalahan kemiskinan. Permasalahan 

kemiskinan tersebut adalah problem yang sulit untuk diatasi kecuali 

diimbangi dengan komitmen dan semangat penyelenggaraan pemerintahan 

yang efektif dan inovativ. Untuk itu dibentuklah TKPKD (Tim Koordinasi 

Pengentasan Kemiskinan Daerah) Kabupaten Trenggalek dalam implementasi 

program termasuk program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah 

Kemiskinan). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Trenggalek merupakan Leading Sector dalam mensukseskan program ini.  

Dari uraian diatas, maka misi dari bab ini adalah pertama, berusaha 

menguraikan tentang wilayah Kabupaten Trenggalek. Kedua, berusaha 

menguraikan profil dan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Trenggalek sebagai Leading Sector dalam perencanaan dan 

implementasi Program GERTAK. Serta yang ketiga adalah memaparkan 

kondisi kemiskinan dan penyebab kemiskinan yang ada di Kabupaten 

Trenggalek.  

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Trenggalek 

1. Profil Kewilayahan  

Kabupaten Trenggalek merupakan Daerah yang terletak di bagian 

selatan dari wilayah Propinsi Jawa Timur, yang secara astronomis terletak 
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pada 111
o
 24’ – 112

o 
11’ Bujur Timur dan 7

o
 53’ – 8

o
 34’ Lintang Selatan 

dengan luas wilayah 1.205,22 Km². Kabupaten Trenggalek secara ketinggian 

tempat terdiri dari 2/3 wilayah pegunungan dan 1/3 lainnya merupakan 

dataran rendah dengan ketinggian 0-690 meter diatas permukaan air laut. Dua 

pertiga wilayah Kabupaten Trenggalek yang merupakan kawasan pegunungan 

dataran rendah memiliki ketinggian antara 0 hingga diatas 100 meter diatas 

permukaan laut, dan ketinggian tersebut 53,8% berketinggian 100-500 m. 

Kabupaten Trenggalek.  

Kabupaten Trenggalek berada di sekitar garis khatulistiwa, maka 

seperti kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Timur yang mempunyai 

perubahan iklim sebanyak 2 jenis setiap tahunnya yakni musim kemarau dan 

musim penghujan. Bulan September-April merupakan musim penghujan dan 

musim kemarau terjadi pada bulan Mei-Agustus. Adapun batas wilayah 

Kabupaten Trenggalek yakni adalah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara  : Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo 

b. Sebelah Timur  : Kabupaten Tulungagung  

c. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia  

d. Sebelah Barat  : Kabupaten Ponorogo dan Pacitan 

Apabila dilihat pada peta, maka Kabupaten Trenggalek tergambar 

seperti berikut: 
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 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek 2016
68

 

 Gambar 3.1 Peta Kabupaten Trenggalek  

 

Secara administratif Kabupaten Trenggalek dibagi habis menjadi 14 

kecamatan, 152 desa, 5 Kelurahan, 540 dusun/lingkungan. 1.290 Rukun 

Warga (RW) dan 4.502 Rukun Tetangga. Persebaran kelurahan berada di 

Pusat Kabupaten Trenggalek. Sedangkan desa tersebar di daerah pinggiran 

dan perbatasan Kabupaten Trenggalek. Dibawah ini merupakan data 

persebaran desa/kelurahan pada setiap kecamatan di Kabupaten Trenggalek. 

                                                             
68

 Katalog BPS : 1503.3503. Kabupaten Trenggalek dalam Angka 2016 (Trenggalek Regency in 

Figures). 2016.  
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Tabel 3.1 Persebaran Desa/Kelurahan, RT dan RW pada tiap Kecamatan 

di Kabupaten Trenggalek 

NO. KECAMATAN 
DESA/ 

KELURAHAN 

RUKUN 

WARGA 

RUKUN 

TETANGGA 

1. Panggul  17 155 521 

2. Tugu 15 99 322 

3. Durenan 14 78 296 

4. Trenggalek 13 72 242 

5. Watulimo 12 80 338 

6. Karangan 12 81 296 

7. Munjungan 11 66 353 

8. Gandusari 11 126 328 

9. Dongko 10 144 469 

10. Pule 10 117 378 

11. Pogalan 10 121 319 

12. Bendungan 8 64 202 

13.  Kampak 7 77 249 

14.  Suruh 7 40 188 

Jumlah/Total 157 1.290 4.502 

Sumber : data sekunder, diolah peneliti 

Berdasarkan tabel di atas, wilayah administratif kelurahan hanya 

berada di Kecamatan Trenggalek yang berada di pusat Kabupaten. Sedangkan 

wilayah administratif desa tersebar dalam kecamatan-kecamatan lainnya. 

Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yakni Kecamatan Panggul yaitu 

sebanyak 17 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit 

yakni Kecamatan Suruh dengan jumlah 7 desa saja.  

Selain jumlah kelurahan dan desa, berikut merupakan jumlah Rukun 

Warga dan Rukun Tetangga yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten 

Trenggalek. Berdasarkan tabel diatas terdapat 1.290 Rukun Warga dan 4.502 
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Rukun Tetangga yang tersebar di setiap Kecamatan di seluruh Kabupaten 

Trenggalek. Kecamatan dengan jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga 

terbanyak adalah Kecamatan Panggul yakni sebanyak 155 RW dan 521 RT. 

Sedangkan kecamatan dengan jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga 

paling sedikit adalah Kecamatan Suruh yakni sebanyak 40 RW dan 188 RT. 

 

B. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek 

adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan 

unsur pelaksana tugas di bidang perencanaan pembangunan dalam rangka 

menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bappeda Kabupaten 

Trenggalek merumuskan gambaran mengenai keadaan masa depan yang 

diinginkan melalui visi “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan 

Kabupaten Trenggalek yang Aspiratif, Partisipatif, Terpadu dan 

Akuntabel”. Dari visi tersebut mencerminkan bahwa Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek mempunyai goal dalam 

merencanakan program-program pembangunan aspiratif dalam arti rencana-

rencana pembangunan yang diakomodir oleh Bappeda nantinya akan 

memberikan implikasi yang baik; partisipatif dalam artian ada gejala 

demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam 

pelaksanaan. Terpadu dengan arti selaras, koheren dan seimbang serta 

akuntabel yakni semua yang menjadi rancangan dan hasil dari Bappeda dapat 

dipertanggungjawabkan.  
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Guna mewujudkan visi Bappeda Kabupaten Trenggalek diatas, maka 

disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek. Dengan misi ini diharapkan 

seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui 

dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam 

menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu 3 misi Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek yaitu sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sistem perencanaan 

pembangunan daerah  

2. Meningkatkan Perencanan dan Pengendalian Tata Ruang dalam 

Mendukung Pembangunan Daerah 

3. Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan, Pengendalian dan Penelitian 

Pengembangan untuk Pembangunan Daerah. 

Adapun lebih lanjut mengenai Profil Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut. 

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek 

Tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Trenggalek diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

serta Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 

Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi dari Bappeda adalah :  



61 
 

a. Perumusan program dan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di 

bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, Perencanaan Perekonomian,  

Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan serta Statistik, Penelitian 

dan Pengembangan; 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan 

pembangunan; 

c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan di bidang perencanaan 

pembangunan; 

d. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga Pemerintah/ Swasta yang 

berkaitan dengan lingkup tugas bidang perencanaan pembangunan; 

e. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga 

Badan; 

f. Penyelenggaraan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di 

bidang perencanaan pembangunan; 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan lingkup tugasnya. 

2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang baik harus disesuaikan dengan kebutuhan 

organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dalam menjalan 

kegiatan organisasinya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Struktur organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dijelaskan 

dalam Peraturan Bupati Trenggalek No. Nomor 36 Tahun 2016, adapun dapat 

dilihat sebagai berikut. 
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 Sumber : Data dari Bappeda Kabupaten Trenggalek 

Gambar 3.2 : Bagan Struktur Bappeda Trenggalek 
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Berdasarkan struktur organisasi di atas, Bidang yang menangani penerapan 

Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) di Kabupaten 

Trenggalek adalah Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan 

khususnya Sub Bidang Sosial Budaya. Hal tersebut diasumsikan bahwa masalah 

kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang membutuhkan penanganan 

terencana dan tepat. Adapun Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas : 

a. menyiapkan  dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan 

operasional di bidang perencanaan sosial budaya; 

b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan 

pembinaan perencanaan sosial budaya; 

c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan perencanaan sosial budaya; 

d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan 

kriteria perencanaan sosial budaya; 

e. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan  

dibidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, kependudukan, 

transmigrasi, tenaga kerja, sosial, kebudayaan, pemuda dan olah  raga,  

komunikasi dan informasi, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak, sumberdaya manusia, dan keagamaan; 

f. melakukan pengendalian terhadap implementasi pelaksanaan rencana 

pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, 

kependudukan, transmigrasi, tenaga kerja, sosial, kebudayaan, pemuda dan 

olah raga, komunikasi dan informasi, pemberdayaan masyarakat, 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, sumberdaya manusia, dan 

keagamaan; 
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g. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan sosial 

budaya; 

h. melakukan pendataan hasil kerja perencanaan usaha perekonomian; 

i. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan 

kinerja sesuai dengan bidang tugasnya; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan  sesuai dengan bidang 

tugasnya.  

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut diatas, maka Bappeda dalam setiap 

tahunnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 42 Tahun 2010 

melaksanakan 6 jenis kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan 

kemiskinan di daerah yakni: 

1. Membangun mekanisme perencanaan yang mampu mengakomodir 

kebutuhan orang miskin. 

2. Membangun tranparasi proses penganggaran. 

3. Membangun sistem pengawasan dan implementasi program serta 

partisipatif. 

4. Menyusun rencana program/proyek untuk tahun yang akan datang. 

5. Melaksanakan program/proyek yang sedang berjalan yang termasuk 

dalam bidang tugasnya dan mengendalikan program/proyek yang 

dilaksanakan oleh instansi/dinas yang bersangkutan. 

6. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program/proyek tahun 

sebelumnya. 
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Dari keenam jenis kegiatan yang dikerjakan oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah maka Bappeda dipilih menjadi Leading Sector dalam 

pelaksanaan Program GERTAK. Selain itu, pemilihan Bappeda sebagai Leading 

Sector dalam implementasi Program GERTAK dikarenakan Bappeda merupakan 

sekretariat TKPK secara kelembagaan. Secara garis besar fungsi dari sekretariat 

adalah mempersiapkan kerja tim dalam upaya penanggulangan kemiskinan di 

Kabupaten Trenggalek. Program GERTAK merupakan program yang dibuat 

untuk menanggulangi kemiskinan. Dengan demikan, Bappeda Kabupaten 

Trenggalek mempunyai peran besar dalam pelaksanaan program GERTAK.   

 

C. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Trenggalek 

Lebih lanjut dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan agar lebih 

efektif dan tepat sasaran, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor: 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. TKPKD merupakan 

wadah koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan untuk 

penanggulangan kemiskinan. TKPKD memiliki tugas melakukan koordinasi 

penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan 

kemiskinan. 

Program GERTAK merupakan program lintas perangkat Daerah dimana 

program ini merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang akan efektif jika 

penanganannya dilakukan lintas sektor dan menjadi tanggung jawab semua pihak, 

sehingga akan melahirkan sinergitas dalam pelaksanaan program-program 
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penanggulangan kemiskinan. Untuk itu Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Kabupaten Trenggalek dibentuk untuk mensukseskan visi pemerintah 

kabupaten Trenggalek yakni “Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang 

Maju, Adil, Sejahtera, Berkepribadian, Berlandaskan Iman dan Takwa”. 

Dari visi tersebut lahirlah misi Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam 

mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.  

1. Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten Trenggalek

Tugas, fungsi dan tata kerja Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Kabupaten Trenggalek diatur dalam Keputusan Bupati 

Trenggalek Nomor: 188.45/311/406.004/2016 tentang Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Trenggalek. Adapun tugas pokok 

dan fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten 

telah terlampir. Sedangkan gambar dibawah ini merupakan bagan struktur 

TKPK. 
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Sumber : Data Sekunder diolah Peneliti 

Gambar 3.3 : Bagan Struktur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kab. Trenggalek 
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D. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Trenggalek 

Kemiskinan merupakan sebuah ketidakmampuan seseorang atau 

keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga memerlukan 

bantuan orang lain untuk mengatasinya. Kemiskinan di Trenggalek tersebar 

secara merata di bagian-bagian wilayah atau kecamatan di Kabupaten 

Trenggalek. Adapun Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek bisa 

dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. 

Trenggalek 

Gambar 3.4 : Peta persebaran Penduduk Miskin Kabupaten Trenggalek 
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Gambar diatas merupakan peta Kabupaten Trenggalek dengan 

jumlah penduduk miskin di masing-masing Kecamatan di Kabupaten 

Trenggalek pada awal tahun 2016. Kabupaten Trenggalek mempunyai 14 

Kecamatan, dengan total jumlah penduduk miskin adalah 83.093 Kepala 

Keluarga. Dari gambar diatas bisa diketahui bahwa banyaknya Penduduk 

miskin terpusat di 4 Kecamatan. Pertama, Kecamatan Panggul sebanyak 

10.843 Kepala Keluarga, Kedua Kecamatan Dongko yang sebanyak 9688 

kepala keluarga, Ketiga, Kecamatan Pule, yakni sebanyak 7868 kepala 

keluarga dan yang keempat adalah Kecamatan Munjungan yakni sebanyak 

6963 kepala keluarga. Berdasarkan sebaran data wilayah kemiskinan, 

penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek terpusat di empat Kecamatan 

dengan karakteristik geografis daerah pedesaan yang terletak di wilayah 

perbatasan kabupaten (jauh dari pusat kota) dengan ketersediaan 

infrastruktur yang sangat minim. Akses jalan menuju desa-desa di empat 

kecamatan ini masih sulit terjangkan (lihat gambar 3.3). Keadaan ini 

menunjukan bahwa pemerintah selama ini belum memberikan perhatian 

kepada masyarakat melalui perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana 

serta infrastruktur penunjang kebutuhan masyarakat. Padahal penyediaan 

infrastruktur dapat meningkatkan koneksivitas dan mobilitas masyarakat 

untuk mengakses sumber-sumber informasi dan ekonomi di luar wilayah 

yang mereka diami. 

Lebih rinci lagi data jumlah rumah tangga miskin per kecamatan di 

Kabupaten Trenggalek tahun 2015 bisa dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 3.2 Tabel Jumlah Rumah Tangga Miskin per Kecamatan di Kabupaten 

Trenggalek Tahun 2015
69

 

No Kecamatan 
Jumlah Rumah Tangga  

Desil 1  Desil 2  Desil 3  Desil 4  TOTAL 

1 Panggul 3,093 3,896 2,964 890 10,843 

2 Dongko 3,959 3,653 1,773 303 9,688 

3 Pule 2,773 2,942 1,823 330 7,868 

4 Munjungan 1,951 2,347 2,036 629 6,963 

5 Tugu 1,004 2,116 2,380 900 6,400 

6 Gandusari 609 1,864 2,427 867 5,767 

7 Pogalan 384 1,522 2,282 907 5,095 

8 Kampak 1,427 1,788 1,324 388 4,927 

9 Durenan 882 1,610 1,752 626 4,870 

10 Bendungan 2,070 1,815 728 117 4,730 

11 Karangan 588 1,484 1,645 682 4,399 

12 Trenggalek 700 1,265 1,371 652 3,988 

13 Suruh 1,125 1,467 979 276 3,847 

14 Watulimo 780 1,236 1,229 463 3,708 

Jumlah 21,345 29,005 24,714 8,030 83,094 

Sumber : Basis Data Terpadu TNP2K
70

 

 Dari data diatas bisa dilihat bahwa jumlah rumah tangga miskin 

paling banyak di Kabupaten Trenggalek ada di Kecamatan Panggul yaitu 

sebanyak 10.844 rumah tangga hal ini disebabkan Kecamatan Panggul 

merupakan kecamatan yang sangat jauh aksesnya dari pusat kota sehingga 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat terutama yang miskin belum tersentuh 
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 Dalam data tersebut terdapat beberapa desil atau prosentase terendah dalam melihat rumah 

tangga miskin yaitu : 

a. Desil satu (1) dengan kriteria jumlah rumah tangga miskin  10 % terendah. 

b. Desil dua (2) dengan kriteria jumlah rumah tangga miskin 20 % terendah. 

c. Desil tiga (3) dengan kriteria jumlah rumah tangga miskin 30 % terendah. 

d. Desil empat (4) dengan kriteria jumlah rumah tangga miskin 40 % terendah.  
70

 Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Trenggalek 

tahun 2016. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kab. Trenggalek. Hal : 13 
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sepenuhnya oleh pemerintah, sedangkan jumlah rumah tangga miskin paling 

sedikit ada di Kecamatan Watulimo yaitu sebanyak 3.708 rumah tangga, 

dimana Kecamatan Watulimo merupakan kecamatan dengan pusat pariwisata 

seperti pantai, bakau, goa yang juga menunjang adanya lapangan pekerjaan 

untuk masyarakat di sekitar tempat pariwisata tersebut. Sedangkan jumlah 

rumah tangga miskin desil ke 1 yang tertinggi adalah kecamatan Dongko 

dengan jumlah 3,959 rumah tangga. Jumlah rumah tangga miskin desil ke-2 

yang tertinggi adalah Kecamatan Panggul yakni sejumlah 3.896 rumah 

tangga. Untuk jumlah rumah tangga miskin desil ke-3 tertinggi juga masih di 

Kecamatan Panggul yakni sejumlah 2.965 rumah tangga. Dan yang terakhir 

untuk jumlah rumah tangga miskin desil ke-4 paling banyak ada di 

Kecamatan Pogalan yakni sebanyak 907 rumah tangga. Perbedaan-perbedaan 

angka kemiskinan dengan persentase 10%-40% tersebut mengisyaratkan 

bahwa pemerintah saat itu belum terkoordinasi dengan baik dalam 

memberikan bantuan-bantuan kemiskinan atau program-program kemiskinan. 

Dari pemaparan diatas persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar 

berapa jumlah dan presentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu 

diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain 

harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan 

juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari 

kemiskinan. Maka dengan dibentuknya program GERTAK (Gerakan Tengok 

Bawah Masalah Kemiskinan) diharapkan mampu menyelesaikan masalah-

masalah kemiskinan di Kabupaten Trenggalek dan mengurangi angka 

kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. 


