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Abstrak 

Kemiskinan merupakan permasalahan yang penting untuk diatasi dalam mewujudkan 

pembangunan di suatu negara. Kebijakan-kebijakan sebagai produk politik pun dibuat oleh 

para pemilik kekuasaan untuk mencapai derajat kesejahteraan yang optimal. Kota Malang 

sebagai kota dengan jumlah kemiskinan terendah di Jawa Timur telah memiliki kebijakan 

penanggulangan kemiskinan yakni Perwali Nomor 28 Tahun 2014. Upaya dalam 

penanggulangan dan dukungan menjadi fokus penelitian dikarenakan dalam implementasinya 

masih terdapat permasalahan seperti jumlah anggaran dan SDM yang minim, kurangnya 

koordinasi antar pihak, serta adanya permasalahan masyarakat miskin yang masih sulit 

mengakes layanan. Untuk membahas permasalahan yang ada dalam implementasi 

penanggulangan kemiskinan ini maka penulis menggunakan teori implementasi kebijakan 

dari Merilee S. Grindle yang melihat berhasil atau tidaknya sebuah Implementasi dari 2 

faktor yakni Content dan Context kebijakan itu sendiri. Sedangkan metode penelitian yang 

digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yakni dengan mendeskripsikan proses 

implementasi kebijakan serta permasalahan yang ada di konteks implementasi tersebut. 

Adapun implementasi Perwali Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota telah berjalan 

dengan baik walaupun masih terdapat kelemahan yang harus diperbaiki guna untuk mencapai 

suatu tujuan yang diinginkan bersama.  
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Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang sulit dipecahkan di negara 

manapun. Mulai dari negara berkembang sampai negara maju, masalah kemiskinan masih 

saja tidak dapat dicarikan solusinya. Indonesia termasuk dalam negara yang masih tinggi 

tingkat kemiskinannya. Ketimpangan yang sangat terlihat antara si kaya dan si miskin 

membuat Indonesia tak kunjung menjadi negara maju, padahal menurut Pembukaan Undang-

undang Dasar 1945 di sebutkan bahwa memajukan kesejahteraan umum merupakan hal yang 

harus dilakukan dalam mencapai masyarakat yang sejahtera. Dalam mencapai kesejahteraan 

masyarakat seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dibutuhkan peran dari 

pemerintah selaku pembuat kebijakan untuk mengatur hal-hal yang bekenaan dengan 

pengentasan kemiskinan. Jika pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak segera melakukan 

tindakan terhadap bahaya kemiskinan, maka akan menyebabkan dampak yang nyata dalam 

kehidupan bermasyarakat. Seperti yang diungkapkan Kwik Kian Gie (Karnadji & Sudarso 

2005:14) jika kemiskinan tidak segera ditangani maka dampaknya adalah; (1) tingginya 

beban ekonomi yang harus ditanggung masyarakat, (2) rendahnya kualitas dan produktivitas 

sumber daya manusia, (3) rendahnya pastisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan 

pembangunan, (4) menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (5) 

menurunnya kepercayaan masyarakat pada birokrasi dalam memberikan pelayanan terhadap 

masyarakat, (6) kemungkinan terjadinya kemerosotan mutu generasi mendatang. 

Kota Malang merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang memiliki 

luas wilayah 252.10km2 (97.34 sq mi) dengan total jumlah penduduk sebanyak 857.891 jiwa. 

Kemiskinan merupakan salah satu fokus dari pemerintah Kota Malang saat ini. Kota Malang 

yang merupakan kota metropolitan kedua setelah Kota Surabaya di Jawa Timur ini 

diharapkan menjadi salah satu acuan kota dengan penanganan kemiskinan terbaik di Provinsi 

Jawa Timur. Pengentasan kemiskinan di Kota Malang terganjal beberapa permasalahan yang 



terjadi di Kota Malang, salah satunya adalah fenomena koperasi berkedok rentenir. Menurut 

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang, fenomena ini terjadi karena UMKM 

yang meminjam uang untuk usaha pada koperasi ternyata sering memberikan bunga lebih, 

bahkan ada yang sampai dua kali lipat pinjaman. Problematika kemiskinan di Kota Malang 

juga disampaikan Walikota Malang disebabkan dari banyaknya masyarakat miskin tinggal di 

kawasan bantaran sungai atau Daerah Aliran Sungai (DAS). 

Pengertian tentang kemiskinan secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua, yaitu 

kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana 

tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti: 

sandang, pangan, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif 

adalah kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat 

memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding 

masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat 

penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah 

penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya 

dengan masalah distribusi pendapatan. Menurut (Bagong 2013:8)  terdapat dua kategori 

utama yang menjadi penyebab kemiskinan. Kategori pertama adalah kemiskinan alamiah, 

yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya 

dan/atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Maksudnya adalah 

faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat secara alami memang ada, dan bukan 

bahwa akan ada kelompok atau individu di dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari 

lainnya. Kategori kedua adalah kemiskinan buatan, yakni kemiskinan yang terjadi karena 

struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana 

ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. 



Ada beberapa kajian terdahulu yang membahas mengenai permasalahan kebijakan 

penanggulangan kemiskinan Pertama, penelitian dengan dan objek yang sama yaitu 

kebijakan penanggulangan kemiskinan, namun dengan fokus masalah serta lokasi yang 

berbeda. Studi Asna (2010) menunjukkan diperlukannya respositivitas pemerintah dalam 

kepedulian dan daya tanggapnya guna memerangi kemiskinan. Tidak hanya pemerintah 

melainkan warga juga harus memiliki kesadaran penuh untuk lebih baik, selain itu diperlukan 

juga partisipasi aktif warga dalam meyukseskan program-program yang telah dibentuk guna 

menanggulangi kemiskinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 

program penanggulangan kemiskinan meliputi faktor komunikasi, sumber daya, sikap 

pelaksana dan struktur birokrasi merupakan faktor yang didalami dalam penelitian, dan pada 

realitasnya dapat mendukung terhadap pelaksanaan seluruh tahapan program dan kegiatan 

dalam kebijakan. 

Sementara itu Achmad (2013) berpendapat bahawa keberhasilan implementasi 

kebijakan program penanggulangan kemiskinan berdasarkan kualitas pengelolaan terhadap 

faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, standar dan sasaran kebijakan, 

serta kondisi sosial politik. Keberhasilan implementasi program penanggulangan kemiskinan 

juga dengan adanya peningkatan income per capita, peningkatan angka partisipasi sekolah, 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Implementasi 

kebijakan penanggulangan kemiskinan dimulai dengan menetapkan sasaran program 

menetapkan sasaran program/kebijakan; dilanjutkan dengan penguatan kapasitas SDM, 

penataan sistem birokrasi dan disposisi, penyediaan saluran komunikasi dan informasi, serta 

mempertimbangkan kondisi sosial dan politik; berikutnya dilanjutkan dengan kegiatan teknis 

berupa penyaluran/pemanfaatan bantuan dana stimulan yang berasal dari pemerintah dan 

swasta, serta pendampingan kegiatan masyarakat sesuai dengan program Tri Daya yang 



melibatkan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Tenaga Fasilitator Kecamatan 

(TFK). 

Selanjutnya Taurusman (2013) membahas tentang proyek penanggulangan 

kemiskinan perkotaan di kabupaten Malang. Proses sosialisasi program yang dilakukan 

Faskel dan dua kadernya, sudah melalui tahapan yang benar sesuai pedoman umum yang 

telah digariskan oleh program P2KP. Setelah mengrekrut dua kader, Faskel melakukan 

sosialisasi pertama melalui kepala desa. Selanjutnya melalui aparat desa, RW, RT, tokoh-

tokoh masyarakat dan tokohtokoh agama. Sosialisasi juga dilakukan secara tidak langsung 

melalui media spanduk, selebaran (leafleat) dan pamflet. Kendati demikian Faskel dituntut 

untuk lebih membuka wawasan akan kesamaan dan perbedaan antara program P2KP dengan 

program-program lain yang sejenis. BKM adalah institusi lokal yang dikembangkan oleh 

P2KP sebagai tempat pengambilan keputusan dalam rangka implementasi program P2KP dan 

kegiatankegiatan lain yang terkait dengan program tersebut. Pembentukan BKM dilakukan 

dengan cara demokratis. Mulai penjaringan utusan dari tingkat RT hingga pemilihan pada 

tingkat desa. Dalam pembentukan BKM kepala desa beserta aparatnya memberikan 

dukungan penuh, baik membantu dalam bentuk moral maupun material. 

Beberapa kasus mengenai implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan 

dengan fokus dan objek penelitian yang berbeda, menjadikan penulis mencoba untuk 

melengkapi penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini mengenai penanggulangan 

kemiskinan. Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian – penelitian terdahulu 

karena, fokus penelitian ini adalah mengenai kebijakan pengentas kemiskisnan melalui 

pengembangan wisata. Sedangkan penelitian pertama tidak berada di lokasi dan fokus yang 

sama namun memiliki objek kajian yang sama yaitu kebijakan penanggulangan kemiskinan. 

Pada penelitian kedua memiliki fokus kajian yang sama namun dengan lokasi dan objek yang 

berbeda. 



Pengentas Kemiskinan Kota Malang 

 Menurut Agustino (2006:139) Studi Implementasi merupakan suatu kajian mengenai 

studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksaaan kebijakan. Banyak kebijakan baik 

yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian tidak mempunyai pengaruh dalam 

kehidupan bernegara karena kebijakan tersebut tidak dilaksanakan. Van Metter dan Van Horn 

(1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan 

baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau 

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijaksaan. Studi implementasi kebijakan dalam perkembangannya menjelaskan mengenai 

dua pendekatan utama dalam memahami implementasi, yaitu: pendekatan top down dan 

pendekatan bottom up. Pendekatan top down merupakan pendekatan implementasi yang lebih 

dulu ada sebelum pendekatan bottom up. Dalam pendekatan top down, implementasi 

kebijakan yang dilakukan terfokus pada pemerintahan tingkat pusat saja, dan keputusan 

kebijakannya pun diambil dari tingkat pusat. Perspektif ini melihat bahwa kebijakan-

kebijakan yang telah dibuat dan diputuskan oleh pemerintah pusat harus dilaksanakan oleh 

pemerintah pada level bawahnya. Jadi maksud dari pendekatan ini adalah sejauh mana 

tindakan dari dari pelaksana kebijakan sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah 

digariskan oleh pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan. Sedangkan pendekatan bottom 

up melihat rumusan implementasi kebijakan tidak tersentralisir dari pemerintah pusat. 

Pendekatan ini berpangkal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan di masyarakat dari 

masyarakat yang merasakan sendiri permasalahan yang mereka alami. Formulasi kebijakan 

berada di tingkat warga, sehingga mereka dapat memahami dan mampu mengenalisis 

persoalan mereka dengan sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing. 

 Merilee S. Grindle (1980) merupakan salah satu ilmuwan yang menggunakan 

pendekatan top down dalam melihat mengenai implementasi kebijakan. Dalam 



menggambarkan mengenai implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh dua variabel 

yang telah ia rumuskan. Keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses 

pencapaian hasil akhir (outcomes). Tercapai tidaknya tujuan yang akan diraih tersebut 

dijabarkan menjadi ukuran keberhasilan implementasi Model Grindle (Nugroho, 2006:134) 

ditentukan oleh “isi kebijakan dan konteks implementasinya”. Ide ditransformasikan, maka 

implementasi kebijakan dilakukan”. Dalam model Grindle tingkat keberhasilannya sangat 

ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup: 

kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat 

perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, dan sumber 

daya yang dikerahkan. Sementara itu, konteks implementasinya adalah: kekuasaan, 

kepentingan, strategi aktor terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa kepatuhan dan daya 

tanggap 

Melihat model implementasi Grindle, dapat disimpulkan bahwa berhasil tidaknya 

implementasi kebijakan dilakukan tergantung dari isi dan konteks kebijakan itu sendiri. Dari 

isi kebijakan mengenai strategi penanggulangan kemiskinan wilayah Kota Malang, kita dapat 

mengetahui apakah isi kebijakan tersebut sudah sesuai dengan rujukan dari kebijakan 

penanggulangan kemiskinan yang ada sebelumnya seperti Pergub Jawa Timur No 49 Tahun 

2012, dan juga Perpres No 15 Tahun 2010. Karena dengan  model implementasi Grindle yang 

top down, peraturan penanggulangan kemiskinan dari pusat harus bersinergi dengan berbagai 

keputusan di daerah. Walaupun ada otonomi yang mengatur desentralisasi daerah, garis besar 

peraturan kemiskinan harus merujuk pada peraturan perundangan yang ada sebelumnya. 

Selain itu, isi kebijakan juga dipengaruhi oleh implementasinya yang sesuai desain yang di 

tentukan. Isi dari Perwali No 28 Tahun 2014 dengan jelas menyebutkan bahwa strategi 

penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan terfokus, karena itu dengan isi 

kebijakan ini kita dapat mengetahui apakah implementasi tersebut sudah sesuai dengan isi 



kebijakan yang di desain oleh Kota Malang atau tidak. Sedangkan konteks implementasinya 

dapat dilihat dari impact atau efeknya secara individu atau kelompok. Efeknya pada individu 

dan kelompok dalam pembahasan ini meliputi efek strategi penanggulangan kemiskinan pada 

masyarakat miskin di Kota Malang bagaimana masyarakat miskin Kota Malang dengan 

Perwali yang sudah digagas, karena yang merasakan langsung efek dari Perwali ini adalah 

masyarakat miskin Kota Malang. Jika tidak berhasil maka cita-cita kesejahteraan Kota 

Malang tidak akan berhasil. Selain itu konteks implementasi juga dapat dilihat dari tingkat 

perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran akan perubahan yang terjadi. 

Yang dimaksud dengan tingkat perubahan yang terjadi adalah, apakah Perwali strategi 

penanggulangan kemiskinan di Kota Malang membawa perubahan yang signifikan terhadap 

kesejahteraan masyarakat miskin Kota Malang. Selain itu penerimaan masyarakat miskin 

Kota Malang terhadap perubahan berkat adanya Perwali tersebut juga menjadi kunci konteks 

implementasi. Jika terdapat perubahan signifikan, dan penerimaan dari masyarakat baik, 

maka Perwali tersebut mencapai sasaran yang diinginkan. 

Membahas kajian mengenai kemiskinan sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh 

para ahli terdahulu, tetapi jawaban atas apa itu kemiskinan umumnya masih tidak jelas. 

Leviathan (Bagong 2013:1) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang 

dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. 

Sementara John Friedman mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksamaan untuk 

mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara basis kekuasaan sosial menurut Friedman 

(Bagong 2013:2) meliputi: Pertama, Modal produktif atas aset, misalnya tanah perumahan, 

peralatan, dan kesehatan. Kedua, sumber keuangan, seperti income dan kredit yang memadai. 

Ketiga, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan 

bersama, seperti koperasi. Keempat, network atau jaringan sosial untuk memperoleh 



pekerjaan, barang-barang, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai. Kelima, informasi-

informasi yang berguna untuk kehidupan. 

Pengertian tentang kemiskinan secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua, yaitu 

kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana 

tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti: 

sandang, pangan, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif 

adalah kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat 

memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding 

masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat 

penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah 

penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya 

dengan masalah distribusi pendapatan.  

Jika dikaitkan dengan Indonesia, menurut Bagong (2013:8) terdapat dua kategori 

utama yang menjadi penyebab kemiskinan. Kategori pertama adalah kemiskinan alamiah, 

yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya 

dan/atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Maksudnya adalah 

faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat secara alami memang ada, dan bukan 

bahwa akan ada kelompok atau individu di dalam masyarakat tersebut yang lebih miskin dari 

lainnya. Kategori kedua adalah kemiskinan buatan, yakni kemiskinan yang terjadi karena 

struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana 

ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Dengan demikian sebagian anggota masyarakat 

tetap miskin walaupun sebenarnya jumlah total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat 

tersebut bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan. 

Contoh dari golongan yang menderita kemiskinan buatan seperti petani yang tidak memiliki 



sendiri tahan pertanian, buruh migran serabutan, pedagang kaki lima, penghuni pemukiman 

kumuh, dan lain-lain yang tidak terpelajar atau tidak terlatih (unskilled labour). 

Tercatat dalam data BPS Jawa Timur tahun 2014 Kota Malang menduduki peringkat 

kemiskinan terendah kedua setelah Kota Batu, hal ini di karenakan peran besar pemerintah 

guna menyukseskan pengentasan kemiskinan di Kota Malang. Peran birokrasi pemerintahan 

hingga ke tingkat kelurahan yang mempunyai akses langsung selaku penanggung jawab, 

pelaksana dan pendamping (fasilitator), harus mampu merangsang tumbuhnya “development 

creativity and motivating” di masyarakat.  

Guna melawan kemiskinan di Kota Malang berbagai upaya dilakukan pemerintah 

Kota Malang. Di Kota Malang sendiri pemerintah terbilang cukup serius dalam menangani 

permasalahan kemiskinan. Terbukti, Kota Malang memiliki Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan (TKPK) yang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi penanggulangan 

kemiskinan di Kota Malang, mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di 

Kota Malang. TKPK yang di ketuai oleh Walikota Kota Malang dan yang beranggotakan 

OPD terkait seperti dinas pendidikan, dinas sosial, dinas kesehatan dll. Memiliki program 

yang telah dibagi dalam beberapa kelompok yang pertama kelompok program bantuan sosial 

terpadu berbasis individu dan keluarga, pada tahun 2016 memiliki anggaran dana sebesar Rp 

175.601.356.450.00 bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban 

hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. kelompok program kedua 

 penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, memiliki dana sebesar Rp 

152.761.970.130.00 bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas 

kelompok. Yang ketiga kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, pada tahun 2016 dana yang ada sebesar Rp. 

8.784.170.600.00  bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi  bagi pelaku 

usaha ekonomi mikro dan kecil. 



Adapun hasil dari implementasi Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 28 tahun 

2014 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang jika dilihat dari 

analisis Content dan Context Merilee S. Grindle adalah. Isi dari kebijakan (Content of Policy) 

mencakup: (1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan (Interest Affected): Adanya 

kebutuhan dari kelompok masyarakat yang diserukan melalui dinas dinas terkait kepada 

DPRD untuk membuat suatu kebijakan yang dapat merealisasikan kebutuhan mereka, yang 

mana kebutuhan para pihak tersebut antara lain: bantuan sosial untuk individu dan keluarga; 

bantuan untuk pemberdayaan masyarakat; pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; 

dan juga subsidi murah untuk rakyat. (2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan (Type of 

Benefits): Untuk memudahkan para penyandang masalah kesejahteraan agar dapat 

kemudahan akses dalam mencapai kehidupan yang lebih layak. Kemudian bantuan-bantuan 

yang berupa material dan non-material sehingga para warga miskin  dapat menerima akses 

bantuan baik langsung maupun tidak langsung. (3) Derajat perubahan yang diinginkan 

(Extent of Change Envision):  Menekan jumlah warga miskin yang ada di Kota Malang 

kemudian derajad perubahan yang diinginkan adalah menghapuskan stigma serta 

disrkiminasi bagi para penyandang masalah kesejahteraan (warga miskin). Selain itu juga 

untuk meningkatkan kualitas hidup warga miskin yang dilaksanakan melalui amanat 

Raperwali. (4) Kedudukan pembuat kebijakan (Site of Decision Making): Berada pada 

kelompok masyarakat dibantu oleh DPRD Kota Malang. Yang menjadi pembuat kebijakan 

dalam hal ini adalah para kelompok masyarakat yang diwakili oleh dinas-dinas terkait. 

Sedangkan DPRD Kota Malang di Komisi D ini hanya sebagai pengesah dibuat nya 

kebijakan ini. TKPK sebagai leading sector pun dalam membuat kebijakan selalu berupaya 

berkoordinasi dengan pihak lainnya untuk ikut turut terlibat. (5)  pelaksana program 

(Program Implementer): Yang menjadi pelaksana kebijakan ini adalah Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan yang didalamnya terdapat OPD terkait sesuai bidang masing-



masing, dan Masyarakat. (6) Sumber daya yang dikerahkan (Resources Committed):  Sumber 

daya yang dikerahkan dalam penelitian ini antara lain adalah sumber daya manusia untuk 

membantu melaksanakan program-programnya, dan anggaran untuk mendukung 

dilaksanakan program tersebut dalam arti membuka peluang untuk yang kerja tidak dpastikan 

Pelaksana kebijakan harus juga didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang baik dan 

mencukupi agar pelaksanaan programnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Selanjutnya ada konteks implementasi. Konteks implementasi (Context of policy) 

mencakup:  (1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (Power, Interest, and 

Strategy of Actor Involved):  Saat ini aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Perwali 

merasakan bahwa tidak ada lagi ada batasan tanggung jawab dari satu instansi saja. Atau 

dapat dikatakan permasalahan kemiskinan kini tidak hanya menjadi masalah Dinas Sosial 

saja tetapi seluruh OPD terkait pun telah memiliki tanggung jawab yang sama untuk ikut 

membantu dalam penanggulangan kemiskinan. Selain itu permasalahan kemiskinan juga 

telah menjadi kepentingan masyarakat luas untuk ikut membantu pemerintah dalam upaya 

penanggulangannya. Strategi aktor yang terlibat untuk menekan jumlah angka kemiskinan ini 

adalah dengan cara memberikan edukasi dan informasi baik bagi masyarakat luas agar tidak 

memberikan stigma dan diskriminasi maupun bagi warga miskin nya itu sendiri agar dapat 

hidup mandiri dengan berkarya bukan hanya lewat belas kasih orang lain. (2) Karakteristik 

lembaga dan penguasa (Institution and Regime Characteristic): Pemerintah atau instansi 

yang ada sudah mulai memiliki perhatian pada penyandang masalah kesejahteraan ini.Upaya 

yang diberikan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan ini salah satunya adalah 

dengan membantu para warga yang berekonomi rendah untuk mendaftarkan dirinya ke dinas 

sosial agar nantinya dapat memperoleh bantuan gunan menunjang kebutuhan hidupnya. 

Selain itu karakteristik lembaga atau penguasa yang dalam hal ini adalah Pemkot Malang 

sudah cukup terbuka dan akomodatif yang mana hal ini dibuktikan dengan diterima nya 



berbagai masukan dari berbagai pihak untuk mencapai kepentingan bersama. (3) Kepatuhan 

dan daya tanggap (Compliance and Responsiveness): Dalam implementasinya, kepatuhan dan 

daya tanggap dari masyarakat miskin selaku subyek kebijakan ini masih dirasa kurang 

responsif. Hal ini dkarenakan masih banyaknya masyarakat miskin yang telah diberi bantuan 

atau pelatihan namun tidak diterapkan. Masih banyak masyarakat yang menggantungkan 

bantuan pemerintah saja daripada berkarya atau menghasilkan karya.  

 

Kesimpulan 

Berangkat dari paparan temuan data dan pembahasan terkait Implementasi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang oleh Pemerintah Kota Malang dengan 

TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) sebagai leading sector, telah sesuai 

dengan harapan dan tujuan dari amanat Perwali itu sendiri.  

Implementasi yang berupa program ini pun mendapat dukungan penganggaran APBD 

secara tepat dan efisien, sehingga dapat menjangkau dan dijangkau oleh pemanfaat yang 

dalam hal ini adalah masyarakat miskin atau tidak mampu di Kota Malang. Namun dalam 

pelaksanaannya, program ini juga tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari 

berbagai pihak seperti, dinas-dinas terkait yang sudah terdaftar dalam Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang, maupun masyarakat itu sendiri. Kolaborasi yang 

terjadi diantara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di 

Kota Malang dalam penanggulangan kemiskinan  menjadi kunci keberhasilan implementasi 

yang berupa penanggulangan kemiskinan.  
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