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Abstrak

Pada tahun 2010 jumlah rumah tangga miskin di Kelurahan Tamba’an mencapai 381
RTM. Sedangkan pada tahun 2013 melalui penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) jumlah fakir miskin Kelurahan Tamba’an Kecamatan Panggungrejo Kota
Pasuruan berjumlah 87 orang dan 265 KK. Hal ini membuktikan bahwa kemiskinan di
Kelurahan Tamba’an masih tinggi. Penelitian ini mengkaji kebijakan Pemerintah Kota
Pasuruan dalam pengentasan kemiskinan di Kelurahan Tamba’an melalui perspektif
analisis implementasi kebijakan publik. Peneliti mengkaji teori implementasi Merilee S.
Grindle dengan fokus di Kelurahan Tamba’an Kota Pasuruan. Permasalahan yang diteliti
berfokus kepada pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan pemerintah kota, faktor-
faktor yang mempengaruhi kebijakan pengentasan kemiskinan, serta interaksi kepentingan
aktor-aktor yang terlibat. Metode yang digunakan dengan menggunakan metode deskriptif.
Penggunaan metode deskriptif dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena di lapangan.
Dalam hasil di lapangan diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan
melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). TKPK melakukan
koordinasi penanggulangan kemiskinan sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan
dan program penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh. Koordinasi
penanggulangan kemiskinan dimaksud meliputi:  Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi.
Dengan adanya rapat pelaksanaan TKPK, kebijakan pengentasan kemiskinan selalu
dikoordinasikan dalam satu atap, sehingga timbul interaksi dan kerjasama pada lintas
sektor dan pemangku kepentingan. Implementasi di lapangan SKPD melaksanakan
program pengentasan kemiskinan bekerjasama dengan kelurahan, kecamatan serta BKM
(Badan Keswadayaan masyarakat) dan masyarakat tamba’an. Interaksi yang bersifat
asosiatif ini merupakan kunci dari keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan
pengentasan kemiskinan di kelurahan tamba’an. Hal ini sesuai dengan teori implementasi
Merilee S. Grindle.
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Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan yang relatif menggembirakan, ternyata tidak
otomatis mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi Kota
Pasuruan selama lima tahun terakhir (2005-2009) masing-masing adalah 5.83%, 5.65%,
5.46%, 5.47%, dan 5.03%, dengan rata-rata 5,49%. Sedangkan pada periode yang sama
jumlah rumah tangga miskin (RTM) masing-masing adalah 7,216 RTM (2005-2008)
menjadi 9,009 RTM (tingkat pertumbuhan rata-rata 5,70% per tahun). Pada tahun 2010,
jumlah rumah tangga miskin di Kelurahan Tamba’an mencapai 381 RTM. Sedangkan pada
tahun 2013, melalui penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Kelurahan
Tamba’an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan berjumlah 87 orang dan 265 KK fakir
miskin. Hal ini terbukti bahwa masyarakat Kelurahan Tamba’an susah untuk dientaskan.
Dikarenakan program pengentasan kemiskinan itu belum terdistribusi secara merata, peran
pemerintah yang belum terlalu memperhatikan kepentingan masyarakat pinggiran dan
dikarenakan kebijakan pengentasan kemiskinan belum sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Seperti yang diketahui kepentingan dalam Pemerintah menjadi penentu dalam sebuah
kebijakan. Sebab apabila kepentingan Pemerintah Kota Pasuruan lebih mementingkan
kepentingan masyarakat dan lebih bersinergi dengan masyarakat khususnya masyarakat
miskin maka pengentasan kemiskinan bisa berjalan sesuai dengan prosedur dan berjalan
dengan lancar. Tetapi realitanya angka kemiskinan di Kelurahan Tamba’an Kecamatan
Panggungrejo Kota Pasuruan masih tinggi dan belum menunjukan penurunan yang
signifikan.

Dalam penelitian terdahulu jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Kutai
Kartanegara pada tahun 2008 mencapai angka 30.095. Melihat kondisi kemiskinan di
Kabupaten Kutai Kartanegara yang merangkak naik, Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu tujuan penting
yang ingin dicapai untuk mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara melakukan berbagai upaya dalam menangani masalah kesejahteraan
masyarakat yang sedang dialami diantaranya dengan membuat suatu program yang
dinamakan Gerbang Dayaku. Dalam program Gerbang Dayaku tersebut, terdapat peran
strategis pemerintah yang memberikan kemudahan prosedur institusional dan finansial
untuk mempercepat pencapaian visi misi yang dicita-citakan dalam mensejahterakan
masyarakat. Awal mula Gerbang Dayaku dibuat karena terdapatnya kompleksitas masalah
yang dialami oleh daerah, maka Gerbang Dayaku lahir sebagai suatu kebijakan dari
pemerintah.

Sukses atau tidaknya sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memberi
dampak kepada masyarakat miskin. Maka dari itu kebijakan pengentasan kemiskinan
khususnya di kelurahan tamba’an penting untuk diteliti dikarenakan kebijakan pengentasan
kemiskinan merupakan upaya dan strategi pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat
miskin, sehingga akan berpengaruh dalam mengurangi kemiskinan. Kebijakan pengentasan
kemiskinan juga penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan yang
dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pasuruan, apakah berhasil atau tidak, mengalami
kendala atau tidak serta untuk mengukur keberhasilan sejauh mana masyarakat miskin bisa
dientaskan melalui kebijakan tersebut. Hal ini menjadi menarik dikarenakan banyaknya
kebijakan pengentasan kemiskinan di kelurahan tamba’an tetapi kemiskinan di kelurahan
tersebut juga masih banyak.



Rumusan Masalah

1) Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kelurahan Tamba’an
Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan?
2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengentasan
kemiskinan di Kelurahan Tamba’an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan?
3) Bagaimana interaksi kepentingan antar aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan
pengentasan kemiskinan di Kelurahan Tamba’an Kecamatan Panggungrejo Kota
Pasuruan?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data kualitatif.
Fokus penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan (2) faktor-
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan (3) Interaksi
kepentingan aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan.
Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah lembaga dan individu. Lembaga
yang dijadikan unit analisis pada penelitian ini adalah DPRD Kota Pasuruan, Bapeda Kota
Pasuruan, Bapemas Kota Pasuruan , Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas
koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Tamba’an, Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM) dan individu yang dijadikan unit analisis pada penelitian ini adalah
Masyarakat miskin di kelurahan tamba’an kota Pasuruan. Lokasi penelitian ini mengambil
tempat di Kelurahan Tamba’an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Data yang
diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi,
dokumentasi, dan wawancara mendalam. Sedangkan teori yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan teori Implementasi Merilee S. Grindle karena relevan dengan
penelitian mengenai kebijakan.

Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Tamba’an

Dalam kegiatan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang
diselenggarakan banyak lembaga baik teknis maupun non teknis diperlukan koordinasi
yang kuat agar roda organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Perlu ada
dukungan yang membantu dalam pelaksanaan berbagai strategi penanggulangan
kemiskinan secara lebih praktis, aplikatif dan terukur. Untuk mencapai tiga indikator
tersebut keterlibatan aktif dari stakeholder (pemerintah, dunia usaha, intelektual dan
masyarakat) sangat diharapkan. Kerjasama aktor-aktor tersebut akan sangat solid ketika
mereka berada dalam satu atap sebagai perumus, pelaksana dan pengawas.

Di Kelurahan Tamba’an  Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan terdapat 14
kebijakan pengentasan kemiskinan dalam setahun terakhir. Kebijakan ini bertujuan untuk
mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Tamba’an, dimana di Tamba’an angka kemiskinan
masih cukup tinggi. Oleh karena itu pemerintah kota melaksanakan kebijakan pengentasan
kemiskinan berdasarkan tuntutan masyarakat miskin. Berikut ini program-program yang
telah dilaksanakan di kelurahan tamba’an;



1) Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi (DINSOSNAKERTRANS) pada tahun 2012
memberi bantuan sosial perbaikan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) Kota Pasuruan
yang bertempat tinggal di Kelurahan Tamba’an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
Masing-masing menerima sebesar Rp.5.000.000 untuk 17 orang dengan nilai sebesar
Rp.85.000.000, 2) Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi (DINSOSNAKERTRANS)
pada tahun 2013, memberikan bantuan dana untuk penebusan raskin kepada 265 orang
masyarakat miskin di kelurahan tamba’an, masing-masing menerima Rp.24.000 dengan
total Rp.6.360.000, 3) Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
(DINSOSNAKERTRANS) memberikan Bantuan Sosial kepada Lansia terlantar sebanyak
125 orang masing-masing menerima Rp.1.200.000 pertahun, 4) Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (DINSOSNAKERTRANS) juga memberikan bantuan Sosial kepada
Lansia pontensial sebanyak 86 orang masing-masing menerima Rp.500.000,          5) Dinas
Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi (DINSOSNAKERTRANS) memberikan bantuan kaki
palsu kepada dua orang penyandang cacat yang berada di Kelurahan Tamba’an,
Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, 6) Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
(DINSOSNAKERTRANS) memberikan Bantuan Sosial Modal Usaha kepada Penyandang
Disabilitas sebanyak 50  orang masing-masing menerima Rp.1.000.000, 7) Dinas Sosial,
tenaga kerja dan transmigrasi (DINSOSNAKERTRANS) memberikan bantuan sosial
kepada KUBE Wanita Rawan Sosial ekonomi sebanyak enam KUBE masing-masing
menerima Rp.5.000.000, 8) Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
(DINSOSNAKERTRANS) memberikan Bantuan Sosial Kepada Yatim/Dhuafa sebanyak
600 orang masing-masing menerima Rp.250.000, 9) Dinas Sosial, tenaga kerja dan
transmigrasi (DINSOSNAKERTRANS) dalam program kegiatan Pemberdayaan Anak
Terlantar dan Putus Sekolah kepada semua anak-anak yang terlantar dan putus sekolah di
kota Pasuruan dengan realisasinya sebesar Rp.9.766.500, 10) Pengadaan Motor Tempel
Perahu dan Alat Tangkap Jaring (DAK) kepada nelayan di daerah pesisir kota oleh Dinas
Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Kota Pasuruan senilai Rp.530.750.000, 11)
Pada tahun 2012 dinas kelautan menerima bantuan dari pusat untuk program pugar
(pengembangan usaha dalam rakyat) dalam bentuk BLN, dimana anggaran untuk program
ini sebesar Rp.300.000.000 untuk 12 kelompok, 12) Dinas kelautan juga memberi bantuan
yaitu program PUM TANGKAP (pengembangan usaha mina pedesaan) dengan anggaran
mencapai Rp.500.000.000 untuk 5 kelompok, 13) Dinas kelautan dan perikanan membuat
program P2HP (pengelolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nilai anggaran untuk
Program P2HP ini mencapai 50.000.000 untuk 6 kelompok, 14) Dinas perdagangan dalam
terwujudnya pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui program pasar pesisir,
untuk memperoleh hasil terangkatnya perekonomian di wilayah pesisir dimana kelompok
sasaran berfokus pada 6 kelurahan (Kelurahan Panggungrejo, Kelurahan Mandaranrejo,
Kelurahan Mayangan, Kelurahan Ngemplakrejo, Kelurahan tamba’an dan kelurahan
Trajeng). Dalam 2 tahun terakhir tahun 2012-2013 omzet yang diperoleh paling tinggi
mencapai Rp.33.000.000 , dan yang paling rendah Rp. 14.000.000. Setiap bulan program
kegiatan ini dilakukan 2 kali. Dan setiap 6 bulan sekali program kegiatan ini libur selama 1
Bulan.

Di musrenbang kelurahan semua pihak mengkoordinasikan dalam satu atap, baik
dari pemerintah yaitu kelurahan, dan dari perwakilan masyarakat sendiri yaitu tokoh
masyarakat, BKM (badan keswadayaan masyarakat), karang taruna, RT/RW. Semua
usulan masyarakat miskin Tamba’an dijaring untuk dikoordinasikan. Setelah di
musrenbang kelurahan, usulan/tuntutan masyarakat Tamba’an tadi dibawa ke musrenbang



kecamatan. Di musrenbang kecamatan yang ikut mengkoordinasi antara lain pihak
Bappeda, pihak  kecamatan panggungrejo, perwakilan dari 13 kelurahan yang ada di
panggungrejo serta tokoh masyarakat, BKM (badan keswadayaan masyarakat), karang
taruna, RT/RW. Dalam musrenbang kecamatan dipilih tuntutan masyarakat yang sangat
membutuhkan bantuan, jadi dipilih yang prioritas tuntutan masyarakat tersebut dari 13
kelurahan. Setelah dipilih skala prioritas dari hasil rapat koordinasi di musrenbang
kecamatan, tuntutan masyarakat dibawa lagi ke tingkat yang lebih atas yaitu musrenbang
kota. Di musrenbang kota semua instansi pemerintah dan perwakilan masyarakat kumpul
dalam satu atap. Mulai dari hadirnya Walikota, sekda, Bappeda, Bappemas, SKPD,
perwakilan kelurahan, kecamatan serta perwakilan dari masyarakat. Di musrenbang kota
merembungkan dan memilih skala prioritas dari tuntutan masyarakat. Dari tiga bidang,
yaitu bidang ekonomi, sosial dan infrastruktur dipilih masing-masing 5 skala prioritas
untuk dijadikan kebijakan pengentasan kemiskinan. Langkah selanjutnya dibawa ke forum
SKPD untuk diklarifikasikan sesuai dengan TUPOKSI dan RENJA SDKP kota Pasuruan.
Disini yang mengklarifikasi adalah Bappeda dan SKPD, agar dalam pelaksanaan sesuai
dengan kemampuan SKPD. Setelah jadi kebijakan, SKPD yang ditunjuk mengajukan RKA
(rencana kegiatan dan anggaran) kepada DPRD kota Pasuruan. Hal ini dilakukan agar
kebijakan pengentasan kemiskinan bisa berjalan dengan lancar, karena dana/ anggaran
merupakan kunci penting dalam pelaksanaan kebijakan. Dari RKA barulah menjadi
RAPBD, setelah itu jadi APBD yang siap untuk menyokong program pengentasan
kemiskinan yang ada di Kelurahan Tamba’an.

Kebijakan pengentasan kemiskinan yang sudah di danai dan siap untuk
dilaksanakan, terlebih dahulu harus dirapatkan di rapat pelaksanaan yaitu TKPK (Tim
koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kota Pasuruan. TKPK kota Pasuruan dalam hal
ini untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program yang langsung dipimpin oleh Wakil
Walikota Pasuruan. TKPK Kota Pasuruan dalam setiap tingkat baik dari tingkat kota,
kecamatan dan kelurahan selalu aktif dalam memonitoring pelaksanaan dan mengevaluasi
pelaksanaan program. Hal ini dikarenakan untuk percepatan pengentasan kemiskinan, dan
juga untuk melaksanakan program tahun depan. Jadi dengan mengkaji kebijakan yang
sudah-sudah, dan bisa diketahui kendala/masalah yang dihadapi di lapangan, serta
kebutuhan masyarakat mana yang belum mendapatkan program. Setelah kebijakan
pengentasan kemiskinan di Kelurahan Tamba’an dirapatkan di TKPK, selanjutnya
kebijakan pengentasan kemiskinan diserahkan untuk dilaksanakan oleh SKPD yang
bersangkutan. Hal ini dikarenakan SKPD sebagai ketua pelaksana. Apalagi SKPD dalam
pelaksanaannya berdasarkan TUPOKSI dan RENJA jadi mereka mempunyai kapabilitas
untuk melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan.

Dalam pelaksanaannya SKPD berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan
kelurahan, hal ini untuk memudahkan dalam pendataan masyarakat miskin dan kondisi
masyarakat dan lingkungan yang ada di kecamatan dan kelurahan. SKPD juga
berkoordinasi dengan BKM (Badan keswadayaan masyarakat) untuk membantu dalam
pengumpulan masyarakat miskin. Tetapi teknis di lapangan serta anggaran hanya SKPD
yang bersangkutan yang mengetahui.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di
Kelurahan Tamba’an



Dalam Pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan, diperlukan faktor
pendukung untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Faktor pendukung mempermudah
dalam pelaksanaan kebijakan/implementasi program di lapangan. Oleh karena itu semua
aspek harus dipertimbangkan secara matang-matang serta harus bisa memanfaatkan
kondisi yang ada. Dalam hal ini SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan program
pengentasan kemiskinan harus bisa berkoordinasi dan merangkul semua elemen yang
terkait, baik itu dari kecamatan, kelurahan, BKM, dan tokoh masyarakat. Hal ini sangat
perlu dilakukan agar bisa diketahui program tersebut sesuai aspirasi masyarakat ataukah
tidak, serta agar dalam pelaksanaan program bisa berjalan lancar.

Pendataan merupakan faktor penting agar dalam pemberian bantuan sosial bisa
mengenai kepada masyarakat yang benar-benar miskin. Pendataan masyarakat miskin
harus berdasarkan by name, by address, Agar masyarakat miskin yang akan diberi bantuan
tersebut benar-benar masyarakat miskin yang membutuhkan. Selain pendataan, faktor
pendukung lainnya yaitu masyarakat sendiri. Masyarakat merupakan faktor utama dalam
keberhasilan kebijakan. Sebab tanpa adanya usulan/aspirasi langsung dari masyarakat,
sebuah kebijakan pengentaan kemiskinan tidak akan tepat sasaran.

Selain dari dukungan dan partisipasi masyarakat, tentu tidak lepas dari peran
pemerintah sendiri. Peran pemerintah dan masyarakat harus bersinergi agar dalam
pelaksanaan suatu program/kegiatan bisa berjalan sesuai dengan harapan semua orang,
karena kunci sukses adalah ketika aspirasi masyarakat didengar oleh pemerintah. Sehingga
dalam pembuatan kebijakan aspirasi masyarakat akan ditampung dan dijadikan sebuah
program berdasarkan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat harus selalu ada dalam
perencanaan dan pelaksanaan. Pemerintah tidak akan bisa melaksanakan sebuah kebijakan
pengentasan kemiskinan tanpa ada tuntutan dan dukungan dari masyarakat.

Dalam pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskianan biasanya selalu terdapat
faktor penghambat. Memang faktor-faktor penghambat ini berusaha di minimalisasi oleh
Pemerintah. Tetapi selalu saja faktor penghambat itu terkadang tidak bisa dihindari. Faktor
penghambat dalam pelaksanaan kebijakan itu beranekaragam. Ada faktor dari masyarakat,
dan ada yang dari pemerintah. Serta ada faktor politik, ekonomi dan sosial budaya.
Memang faktor masyarakat sendiri itu sangatlah penting, sebab masyarakat  sebagai orang
yang menerima bantuan, seharusnya bisa memanfaatkan bantuan tersebut. Bukan malah
menggunakan bantuan itu untuk membeli barang yang tidak berguna. Maka dari itu perlu
adanya pelatihan yang berkelanjutan. Tetapi fakta di lapangan, pelatihan tersebut tidak
dilakukan secara kontinyu. Sehingga masyarakat tidak terlalu paham apabila diberi
bantuan. Kebijakan pengentasan kemiskinan akan sia-sia apabila masyarakat yang ingin di
entaskan oleh pemerintah kota tidak mempunyai semangat, pikiran yang negatif terhadap
pemerintah, serta tidak bisa mengelola bantuan dari pemerintah itu sendiri. Masyarakat
Kelurahan Tamba’an sendiri adalah masyarakat pesisir, dimana mindset masyarakat miskin
di Kelurahan Tamba’an masih pragmatis, dan asal menerima bantuan saja.

Selain itu, faktor anggaran sangat penting agar program bisa berjalan, serta agar
aspirasi masyarakat bisa dipenuhi secara keseluruhan. Tetapi dalam realitanya anggaran
pemerintah kota hanya  sedikit. Selain anggaran ada juga faktor hambatan dari petugas
pemerintah kota sendiri. Dimana petugas dalam pendataan masyarakat miskin dan dalam
implementasi kebijakan masih setengah-setengah. Hal ini yang membuat pelaksanaan bisa



terganggu dan tidak bisa terdistribusi secara merata. dalam hal ini dalam mendata
masyarakat miskin masih malas-malasan dan setengah hati maka dalam implementasi
program pengentasan kemiskinan tidak akan terdistribusi secara merata. Peran pemerintah
harus lebih konsisten dalam menjalankan tugasnya, agar program pengentasan bisa terarah.

Indikator kemiskinan juga mempunyai peran yang penting untuk menentukan
masyarakat miskin atau tidak. Dengan menggunakan indikator kemiskinan, pendataan akan
jauh lebih mudah karena ada pedoman yang mengatur. Masih ambigunya dalam penentuan
indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan yang digunakan oleh masing-masing SKPD
masih berbeda-beda sehingga dalam pelaksanaan juga kurang optimal dan belum terfokus
kepada masyarakat miskin.

Interaksi Kepentingan Antar Aktor

Interaksi merupakan kondisi yang harus ada dalam pelaksanaan kebijakan.
Biasanya interaksi ini berupa koordinasi antara stakeholder. Tidak bisa dibayangkan, tanpa
adanya koordinasi dalam pelaksanaan, kebijakan pengentasan kemiskinan tentunya tidak
akan tercapai. Sebab dalam pelaksanaan, koordinasi sangat dibutuhkan agar aspirasi dari
bawah bisa didengar oleh pemerintah, serta kebijakan pengentasan kemiskinan bisa
mengenai sasaran masyarakat yang benar-benar miskin. Interaksi dalam kebijakan
pengentasan kemiskinan di Kelurahan Tamba’an terjadi dalam proses perencanaan dan
dalam pelaksanaan. Dalam perencanaan melalui musrenbang kelurahan, musrenbang
kecamatan, musrenbang kota dan forum SKPD, hal ini untuk menjaring aspirasi
masyarakat agar diketahui usulan-usulan masyarakat miskin khsusnya di Kelurahan
Tamba’n seperti apa agar tidak terjadi perbedaan kepentingan antara pihak pemerintah dan
masyarakat. Sedangkan dalam forum SKPD berfungsi untuk mengklarifikasi program
kebijakan dilaksanakan oleh siapa. Hal ini penting agar kebijakan tersebut sesuai dengan
kemampuan SKPD. Sehingga nantinya dalam pelaksanaan khususnya kebijakan
pengentasan kemiskinan bisa lebih optimal dan efektif.

Interaksi selanjutnya yaitu dalam pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di
Kota Pasuruan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pasuruan
(TKPK). TKPK Kota Pasuruan mempunyai tugas melakukan koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan di Kota Pasuruan, mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program
penanggulangan kemiskinan di Kota Pasuruan. Interaksi aktor di dalam TKPK terdapat
tiga tingkatan, yang pertama TKPK tingkat kota, kedua TKPK tingkat kecamatan, ketiga
TKPK tingkat kelurahaan.TKPK penting untuk selalu di koordinasikan agar pelaksanaan
kebijakan pengentasan kemiskinan bisa berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat
miskin, sebab di dalam TKPK terdapa koordinasi lintas aktor, baik dari pemerintah, swasta
dan perwakilan masyarakat dalam satu atap.

Interkasi dalam perencanaan dan dalam pelaksanaan kebijakan pengentasan
kemiskinan di kota Pasuruan bersifat asosiatif, yaitu lebih menekankan pada kerjasama
antar aktor. Hal ini untuk menghindari kepentingan-kepentingan para aktor dan juga agar
kebijakan pengentasan kemiskinan berdasarkan tuntutan masyarakat miskin. Seperti yang
diketahui kepentingan aktor yang terlibat pada umumnya yaitu untuk mengentaskan
masyarakat miskin khususnya masyarakat Tamba’an. Jadi pemerintah dan masyarakat
miskin sama-sama mengentaskan kemiskinan, tetapi tidak semua kepentingan masyarakat



miskin sama dengan kepentingan pemerintah hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang
menghambat, seperti anggaran pemerintah kota sedikit tetapi kemiskinan masih tinggi,
partisipasi masyarakat dan partisipasi pemerintah dalam musrenbang dan TKPK yang
kurang, serta belum ada perda khusus yang mengatur kemiskinan kota Pasuruan. Oleh
karena itu diperlukan interkasi yang bersifat asosiatif yaitu lebih menekankan kerjasama
aktor, agar kebijakan pengentasan kemiskinan bisa berjalan dengan optimal sehingga
kemiskinan di kelurahan Tamba’an sedikit demi sedikit akan terangkat.

Interpretasi Teori Merilee S. Grindle Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengentasan
Kemiskinan Di Kelurahan Tamba’an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan

Keberhasilan Implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua
variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi
(context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencakup : Pertama, sejauhmana
kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan. Dalam hal
ini masyarakat miskin beraspirasi dan mengadukan keluhannya kepada Ketua RT setelah
itu aspirasi masyarakat itu dibawa Ketua RT di dalam Musrenbang Kelurahan Disini
aspirasi masyarakat dikumpulkan dengan membuat daftar rencana kegiatan prioritas.
Setelah itu daftar rencana kegiatan prioritas ini dibawa ke tingkat lebih lanjut yaitu
Musrenbang Kecamatan, disini aspirasi masyarakat tadi dipilih yang prioritas, dimana di
kecamatan melihat masyarakat miskin mana dari berbagai kelurahan yang benar-benar
membutuhkan. Selanjutnya dibawa ke tingkat lebih tinggi yaitu musrenbang Kota. Disini
aspirasi masyarakat yang prioritas dipilih masing-masing lima dari ketiga bidang, bidang
ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur. Setelah dipilh dan dikoordinasikan dengan
semua pihak yang terkait, maka dari hasil aspirasi skala prioritas tersebut menjadi isi
kebijakan pengentasan kemiskinan. (AG.Subarsono, 2005:93)

Kedua, jenis manfaat yang diterima oleh target group. Sebagai contoh, masyarakat
di tamba’an yang notabene berada di wilayah pesisir lebih suka menerima bantuan
pemberian alat tangkap ikan atau pemberian kapal motor daripada menerima program
kredit sepeda motor, Ketiga sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih
sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau
bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin. Masyarakat miskin di kelurahan
tamba’an masih bersifat pragmatis. Sifat atau kebiasaan ini sulit untuk dirubah. Pemberian
pelatihan saja dirasa tidak cukup oleh pemerintah kota Pasuruan. Apalagi pelatihan hanya
dilaksanakan sekali saja. Maka dari itu pemerintah harus mengadakan pelatihan rutin, serta
dalam pelaksanaan kebijakan harus diawasi, agar dana bantuan dari pemerintah tidak
disalahgunakan oleh masyarakat miskin. Sehingga dalam pelaksanaan program bisa
berjalan dengan lancar dan pengentasan kemiskinan di tamba’an sedikit demi sedikit akan
berkurang, Keempat apakah letak sebuah program sudah tepat. Misalnya, ketika BKKBN
memiliki program peningkatan kesejahteraan keluarga dengan memberikan bantuan dana
kepada keluarga prasejahtera, banyak orang menanyakan apakah letak program ini sudah
tepat berada di BKKBN, oleh karena itu dalam rapat satu atap perlu dikoordinasikan SKPD
yang akan melaksanakan kebijakan pengentaan kemiskinan berdasarkan TUPOKSI dan
renja. Hal ini agar SKPD yang bersangkutan mempunyai kualitas dan kemampuan dalam
melaksanakan kebijakan karena sesuai dengan tugas-tugas pokonya, Kelima apakah sebuah
kebijakan rinci. Disini dalam kebijakan pengentasan kemiskinan harus terbuka untuk



umum, agar lebih transparan dan akuntabel, serta untuk menghindari kepentingan-
kepentingan politik. Dan Keenam apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang
memadai. Hal ini yang dimaksud adalah anggaran pemerintah kota Pasuruan harus selalu
tersedia, agar kebijakan pengentasan kemiskinan bisa berjalan sesuai dengan target. Dana
anggaran kemiskinan di kota Pasuruan selama ini berasal dari APBD, APBN dan dana
sharing tingkat I dari Gubernur jawa timur.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: Pertama, seberapa besar
kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam
implementasi kebijakan. Variabel lingkungan ini sangat berpengaruh besar dalam
keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan. Kepentingan pemerintah harus dibawah
kepentingan masyarakat, sehingga tuntutan masyarakat miskin khususnya tamba’an bisa
terpenuhi. Apabila lebih  mementingan kepentingan pemerintah, kemiskinan akan susah
untuk dientaskan. Sedangkan dalam kekuasaan pemerintah tidak boleh menyalahgunakan
kekuasan agar tidak terjadi korupsi di dalam instansi pemerintah. Seperti yang diketahui
korupsi menimbulkan kerugian negara dan masyarakat, karena uang negara dikuasai dan
dimanipulasi untuk dinikmati sendiri, hal ini harus dicegah agar dalam pelaksanaan
kebijakan pengentasan kemiskinan nantinya berjalan dengan lancar. Dengan adanya wadah
seperti musrenbang, forum SKPD, serta TKPK diharapkan pemerintah kota Pasuruan
mempunyai strategi jitu dalam pengentasan kemiskinan khususnya di kelurahan tamba’an.
Strategi pemerintah harus tajam, akurat dan berdasarkan evaluasi pelaksanaan sebelumnya.
Hal ini agar dihindari faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan pengentasan
kemiskinan terutama di kelurahan tamba’an.

Variabel lingkungan kebijakan yang kedua yaitu karakteristik institusi dan rezim
yang sedang berkuasa. Karakteristik lembaga harus sesuai dengan standar dan harus
berkompeten agar bisa mengkondisikan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dan yang
akan datang. Karakteristik lembaga sangat penting agar dalam pelaksanaan kebijakan
pengentasan bisa berjalan dengan optimal. Rezim yang berkuasa di Pasuruan selama ini
lebih demokrasi dan partisipatif. Kebebasan, transparansi dan akuntabel diutamakan dalam
pemerintahan kota Pasuruan. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan diikutsertakan dalam
perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Berbeda dengan rezim orde baru yang tidak boleh
ada campur tangan masyarakat dalam kebijakan. Lembaga-lembaga pemerintah juga harus
lebih kredibel dan patuh terhadap aturan-aturan. Hal ini agar implementasi kebijakan
pengentasan kemiskinan sesuai dengan harapan. Ketiga tingkat kepatuhan dan
responsivitas kelompok sasaran.  Hal yang tak kalah penting dalam variabel lingkungan
adalah kepatuhan dan responsivitas masyarakat miskin. Masyarakat miskin harus patuh
apabila diminta untuk mengumpulkan KK terkait penerimaan bantuan sosal, serta
masyarakat juga tidak boleh menyalahgunakan bantuan. Respon masyarakat tamba’an
patut diacungi jempol, karena mereka sangat antusias apabila disuruh mengumpulkan
biodata yang berkaitan dengan pendataan kebijakan pengentasan kemiskinan.

Variabel isi kebijakan dan variable lingkungan menurut Grindle adalah kunci
keberhasilan dalam implementasi. Tentu tidak bisa dilaksanakan apabila salah satu variabel
itu tidak ada. Variabel isi kebijakan mempengaruhi variabel lingkungan implementasi, dan
begitu juga sebaliknya variabel lingkungan implementasi juga mempengaruhi variabel isi
kebijakan.



Penutup

Proses politik yang berlangsung dalam pelaksanaan kebijakan pengentasan
kemiskinan di Kota Pasuruan melalui kerjasama yang bersinergi antar aktor kebijakan.
Baik yang bermula dari perencanaan yaitu musrenbang dan dalam pelaksanaan yaitu Tim
koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) kota pasuruan. Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pasuruan melakukan koordinasi
penanggulangan kemiskinan sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program
penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh. Sehingga program-program pengentasan
kemiskinan bisa terdistribusi secara merata. Seperti yang diketahui, di Kelurahan
Tamba’an masih terdapat masyarakat miskin yang sudah berhenti menerima bantuan
sosial, ada yang mendapat dua bantuan dan ada yang tidak menerima bantuan, hal ini
dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi, baik dari masyarakat sendiri serta dari
pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah Kota Pasuruan harus bisa mengevaluasi, mengkai
kebijakan sebelumnya serta mengawasi dalam pelaksanaan kebijakan, agar dapat dihindari
dan diantisipasi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan.
Melalui forum-forum seperti Musrenbang dan TKPK Kota Pasuruan, pemerntah harus
lebih sigap dan tegas, serta harus menyusun strategi agar pelaksanaan kebijakan
pengentasan kemiskinan bisa berjalan dengan lancar.

Kepentingan masyarakat dan pemerintah sama-sama untuk mengentaskan
kemiskinan di Kota Pasuruan. Agar kepentingan itu tetap terjaga, yaitu sama-sama
berkepentingan mengentaskan kemiskinan diperlukan kerjasama dan koordinasi di dalam
perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat
dalam koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dalam satu atap merupakan kunci
keberhasilan dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan, sebab masyarakat
bisa langsung beraspirasi dan mengawasi tuntutan mereka terpenuhi ataukah tidak.
Pemerintah juga harus mengkaji ulang faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan
program. Sehingga dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan selanjutnya
akan lebih fokus, lebih optimal dan terdistribusi secara merata kepada masyarakat miskin
di Kelurahan Tamba’an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
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