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Abstract  
This study aims to describe how the implementation process on the Program of Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN 
MATRA) in Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) in Domas Village Menganti Sub-district, Gresik Regency. This research 
is considered important because in this program to cope with vulnerable people so as not to fall into poverty.The theory used is the 
Mazmanian and Sabatier related factors that influence a public policy implementation. Research methods used in this research is 
qualitative research method with type a descriptive research. The technique of data collection conducted observation techniques, 
interviewing, documentation research. The technique of determination of the informant conducted in purposive and snowball. While 
the techniques of data analysis performed with the reduction of the data, the presentation of data, and the withdrawal of the 
conclusion. Then to test the validity of the examination of the data through the technique of triangulation. Results of the data 
obtained from this study showed that the program on the Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA) in 
Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) in Domas Village Menganti Sub-district Gresik Regency already successfully 
proven the existence of the rule is quite clear, and very active community participation can improve the economy of the recipient 
before 4,18% the RTS and after gets help 5,18% is visible although not much improved income that is earned. However, there are 
still social jealousy happens in the community. 
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Pendahuluan  
Kemiskinan merupakan suatu fenomena 

sosial yang terdapat di berbagai negara, terutama 
negara berkembang. Kemiskinan mendorong 
rendahnya laju pertumbuhan ekonomi dan 
rendahnya kualitas hidup masyarakat karena tidak 
mampu menunjang kebutuhan pokoknya. Selain itu 
kemiskinan sebuah keadaan dimana seseorang 
tidak dapat memenuhi kebutuhan hidipnya secara 
layak dan sulit. Tidak dipungkiri kemiskinan 
merupakan hal yang kompleks dan tidak hanya 
dipahami sebatas ketidak mampuan dalam hal 
ekonomi melainkan dalam pemenuhan hak dasar 
dalam menjalani kehidupan secara martabat. Hak-
hak dasar yang secara umum seperti terpenuhinya 
kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, serta 
dari kehidupan sosial politik. 

Berdasarkan data BPS 2015 bahwa tingkat 
kependudukan di Indonesia setiap tahun nya 
mengalami peningkatan hingga pada tahun 2015 
peningkatan cukup tinggi hingga mencapai 225,4 
juta jiwa. Data BPS menunjukkan dari total 
tersebut pada tahun 2015 penduduk laki-laki 
mencapai 128,1 juta jiwa sedangkan perempuan 
sementara mencapai 126,8 juta jiwa. Namun, 
melihat data tingkat kemiskinan jawa timur mulai 
maret 2011 mencapi 14,27 sedangkan  untuk 

September 2016 mengalami tingkat penurunan 
mencapai 11,85. Jumlah penduduk miskin di jatim 
bulan September 2016 turun sebesar 0.02 point 
persent, yaitu dari 12,05 persen pada maret 11,85 
persen pada September 2016 (BPS. Profil 
Kemiskinan di Jawa Timur September 2016 Dalam 
https://jatim.bps.go.id/Brs/view/id/442 Diakses 
pada 21 September 2017). 

Melihat hal tersebut, maka sangat 
diperlukan adanya penanggulangan kemiskinan. 
Jika pertumbuhan penduduk pada tingkat 
kemiskinan tidak diimbangi dengan upaya untuk 
mengendalikan tersebut, maka kondisi 
pertumbuhan penduduk pada tingkat kemiskinan 
menjadi suatu permasalahan dalam pertumbuhan 
desa.  Dalam memperhatikan hal ini pemerintah 
provinsi Jawa Timur merancang suatu program 
yaitu Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan 
Kemiskinan (PK2) diimplementasikan mulai 2015 
sampai 2019. Untuk meningkatkan efektivitas 
pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi 
masyarakat di provinsi Jawa Timur, pemerintah 
meluncurkan program Jalin Matra Penanggulangan 
Kerentanan Kemiskinan (PK2). Rumah tangga 
yang ditargetkan adalah mereka yang memiliki 
status 11-30% dari kesehatan terendah (desil 2 dan 
3). Melalui program ini mengharapkan untuk 
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memberikan pinjaman kepada masyarakat yang 
dapat digunakan untuk memperluas usaha mereka 
yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga. 
Kebijakan dasar Jalin Matra PK2 berasal dari 
Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 13 Tahun 
2016 pedoman umum tentang Jalin Matra Provinsi 
Jawa Timur tahun 2016; dan Surat Keputusan 
Gubernur Jawa Timur Nomor 188/246 / KPTS / 
0132016 sejalan dengan adanya Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  serta diatur 
dalam Permendagri nomor 42 tahun 2010 tentang 
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
(TKPK), serta dalam hal tersebut juga diperkuat 
melalui Undang-undang No.17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJMP) 2005-2025, yang dijabarkan dalam 
RPJMD 2014-2019. 

Berdasarkan data dari Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) 
Provinsi Jawa Timur penerima bantuan Jalin Matra 
PK2 pada tahun 2015 sejumlah 6.661 RTS, 
sedangkan pada tahun 2016 jumlah penerima 
bantuan Jalin Matra PK2 sebanyak 6.910 RTS, dan 
pada tahun 2017 jumlah penerima bantuan Jalin 
Matra PK2 sebanyak  5.237 RTS. Selanjutnya, 
Kabupaten Gresik merupakan kabupaten dengan 
jumlah cenderung mendekati garis kemiskinan dan 
ketimpangan pengeluaran penduduk miskin 
semakin menyempit. Berdasarkan data yang 
diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa (DPMD) Kabupaten Gresik, Pada jumlah 
penerima bantuan PK2 di Kabupaten Gresik pada 
tahun 2015-2017 yaitu paling banyak pada tahun 
2016 sebanyak 194 RTS yang menerima bantuan 
seta tersebar dalam 4 desa, sedangkan untuk tahun 
2015 paling sedikit dalam penerima bantuan yaitu 
sebanyak 110 RTS yang menerima bantuan yang 
tersebar dalam 5 desa, pada tahun 2017 yang 
menerima bantuan sebanyak 150 RTS yang 
tersebar dalam 7 jumlah desa. Sedangkan 
presentase pada penerima bantuan PK2 di 
Kabupaten Gresik pada tahun 2017 yaitu pada 
Kecamatan Benjeng terdapat 2 desa diantaranya 
Desa Lunduh dengan presentase 7,6% untuk Desa 
Metatu dengan presentase 9,3%.  Pada Kecamatan 
Cerme terdapat 2 desa diantaranya Desa Cerme Lor 
dengan presentase 9,7% untuk Desa Cerme Kidul 
dengan presentase 7,7%. Pada Kecamatan 
Menganti dengan 3 disa diantaranya Desa Domas 
dengan presentase 5,9% untuk Desa Putat Lor 
dengan presentase 9,3% dan untuk Desa Boboh 
dengan presentase 9,3% . 

Berdasarkan latar belakang yang telah 
diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian 
ini yaitu “implementasi program Jalin Matra dalam 
Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) di 
Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten 
Gresik?” 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab 
permaslah yang sebagaimana telah dikemukakan. 
Selain itu juga untuk mendeskripsikan pada 
implementasi program Jalin Matra Penanggulangan 
Kerentanan Kemiskinan (PK2) di Desa Domas 
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik..  
 
Kerangka Teori 
Kebijakan Publik 
Istilah kebijakan dalam kehidupan sehari-hari 
sering dipergnakan untuk menunjuk suatu kegiatan 
yang mempunyai maksud berbeda. Semenjak 
analisis kebijakan (policy analysis) menjadi disiplin 
intelektual terapan terhadap maslah publik (public 
problems),kebijakan telah menjadi fokus utama 
analisis kebijakan, termasuk pengertian dan 
substansi kebijakan menurut Lesli A (dalam 
Widodo 2007:9). Para ahli mengembangkan 
berbagai macam definisi untuk menjelaskan apa 
yang dimaksud dengan kebijakan publik. Menurut 
Day (dalam Widodo 2007:14) mengartikan sebagai 
whatever “government choose to do or not to do” 
yaitu kebijakan publik apa pun yang pemerintah 
pilih untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu. Pendapat yang sama dikemukakan oleh 
Edward III dan Sharkansky yang menjelaskan 
bahwa “what goverment say and do, or not to do. It 
is yhe goals or purpose of government programs”  
kebijakan publik adalah apa yang pemerintah 
katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. 
Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan 
sasaran dari program-program pemerintah. Adapun 
tahap–tahap kebijakan publik  yaitu Tahap 
Penyusunan Agenda, Tahap Formulasi Kebijakan, 
Tahap Adopsi  Kebijakan, Tahap Implementasi, 
Tahap Evalusi Kebijakan. 
 
Model Proses Implementasi 
Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier 
Model Implementasi yang ditawarkan mereka 
disebut dengan A Framework For Policy 
Implementation Analysis. Kedua ahli ini 
berpendapat bahwa peran penting dari 
implementasi kebijakan publik adalah kemampuan 
dalam mengdentifikasikan indikator yang 
mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal 
pada keseluruhan proses implemetasi. Dan 
indikator yang dimaksud dapat diklasifikasikan 
menjadi tiga kategori besar yaitu(Rochyati Wahyu 
Triana. 2011) : 

1. Karakteristik Masalah 
Pada karakteristik masalah meliputi 
tingkat kesulitan masalah, keragaman 
prilaku yang diatur, keberagaman prilaku 
yang diatur, presentase totalitas penduduk 
yang tercakup dalam kelompok sasaran, 
tingkat dan ruang lingkup perubahan 
perilaku yang diharapkan. 
2. Karakteristik Kebijakan 
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Para pembuat kebijakan mendayagunakan 
wewenang yang dimilikinya untuk 
menstruktur proses implementasi secara 
tepat melalui beberapa cara Kejelasan isi 
kebijakan, keterandalan kausalitas yang 
diperlukan, ketepatan alokasi sumber 
dana, keterpautan dan dukungan antar 
berbagai instansi pelaksana, aturan-aturan 
pembuat keputusan dari badan-badan 
pelaksana, tingkat komitmen aparat 
terhadap tujuan kebijakan, akses pihak 
luar untuk berpartisipasi dalam 
implementasi kebijakan. 
3. Karakteristik Lingkungan 
pada karakteristik lingkungan meliputi 
kondisi sosial-ekonomi dan teknologi, 
dukungan publik, sikap dan sumber-
sumber yang dimiliki kelompok 
masyarakat, dukungan kewenangan. 
 

Program 
Pengertian Program  

Secara singkat Kunarjo(2002: 86) 
mendefinisikan program merupakan perangkat dari 
kegiatan-kegiatan atau paket dari kegiatan yang 
diorganisasikan untuk tujuan pencapaian sasaran 
yang khusus.  Lebih jelas lagi,  United Nations, 
mendefinisikan program merupakan bentuk dari 
aktivitas sosial organisasi yang memiliki objek 
yang spesifik, keterbatasan ruang dan waktu, yang 
terdiri dari beberapa proyek dan biasanya terbatas 
pada satu atau lebih organisasi atau aktivitas.  

Selanjutnya, Wibowo mengartikan 
program sebagai bentuk operasional dari kebijakan 
dimana suatu program tersusun secara jelas dan 
jika masih bersifat umum, program harus 
diterjemahkan secara lebih operasional menjadi 
proyek. (Wibowo, 1994: 16).   Menurut Harbani 
Pasolong program merupakan kumpulan kegiatan-
kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang 
dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi 
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama 
dengan masyarakat, atau merupakan partisipasi 
aktif masyarakat guna mencapai sasaran, tujuan 
yang telah ditetapkan. (Harbani. 2007:92) 

 
Ciri-ciri Program  

Suatu program pembangunan yang baik harus 
mempunyai paling sedikit ciri-ciri sebagai berikut 
(Bintoro. 1931: 181) : 

1. Tujuan yang dirumuskan jelas 
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk 

mencapai tujuan tersebut 
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang 

konsisten dan atau proyek-proyek yang 
saling berkaitan untuk mencapai tujuan 
program seefektif mungkin 

4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang 
diperkirakan dan keuuntungan-

keuuntungan yang diharapkan akan 
dihasilkan program tersebut 

Kemiskinan 
Menurut Friedman (dalam Bagong, 2013:2) 
kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk 
mengkumulasi basis kekuasaan sosial. Menurut 
Sajogyo (dalam Bagong, 2013: 4) kemiskinan 
adalah suatu tingkat kehidupan yang berada 
dibawah standar kebutuhan hidup minimum yang 
ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok 
pangan yang membuat orang cukup bekerja dan 
hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan beras dan 
kebuthan gizi. Keadaan kemiskinan menjadikan 
seseorang menjadi tidak berdaya. Hal tersebut 
dikarenakan oleh terbatasnya akses kebutuhan 
pokok yang seharusnya terpenuhi. Kebutuhan 
pokok tersebut dapat terpenuhi jika seseorang 
memiliki pendapatan ataupun aset produksi. 
Kemiskinan dapat terjadi jika seseorang tidak 
memiliki hal tersebut sehingga tidak dapat 
memenuhi kebutuhannya. 
 
Kerentanan Kemiskinan 
Secara umum kerentanan kemiskinan dapat 
diartikan sebagai kemungkinan individu atau 
rumah tangga untuk jatuh ke dalam jurang 
kemiskinan di masa yang akan datang. Menurut 
Chaudhuri 2002 (dalam Achintya 2016) 
mendefinisikan kerentanan terhadap kemiskinan 
sebagai probabilitasuntuk menjadi atau tetap pada 
status miskin pada waktu tertentu. Menurut 
Chanbers dapat dilihat dari ketidakmampuan 
keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu guna 
menghadapi situasi darurat seperti datangnya 
bencana alam, kegagalan panen, atau penyakit tiba-
tiba menimpa keluarga miskin itu. Kerentanan ini 
sering menimbulkan proverty racket atau “roda 
pengerak kemiskinan” yang menyebabkan keluarga 
miskin harus menjual harta benda dan aset 
produksinya sehingga mereka menjadi makin 
rentan dan tidak berdaya. Menurut Robert 
Chanbers dalam konseptualisasinya bahwa 
kelompok Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM) 
tersebut lazim disebut sebagai kelompok 
masyarakat yang rentan menjadi miskin.   
 
Program Jalin Matra Penanggulangan 
Kerentanan Kemiskinan  
Program pengentasan kemiskinan dengan nama 
“Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera” 
(JALIN MATRA). Pada tahun anggaran 2015 ini, 
Program Jalin Matra PK2 masih merupakan Pilot 
Project, yang secara khusus membidik kelompok 
rumah tangga yang berada pada desil 2 dan desil 3 
atau mereka yang berada dalam kategori kelompok 
Rumah Tangga yang Hampir Miskin (RTHM). 
Melalui Pilot Project Jalin Matra PK2, Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur berniat untuk menolong 
kelompok masyarakat rentan yang berada pada 
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desil 2 dan 3 agar tidak terperosok ke dalam jurang 
kemiskinan, atau kelompok desil 1. Secara esensial, 
RTHM yang berada di desil 2 dan 3 adalah rumah 
tangga yang dalam kesehariannya sebenarnya 
relatif cukup mampu dalam mencukupi 
kebutuhannya, tetapi jika ada kebutuhan lain yang 
lebih mendesak, mereka akan mengalami kesulitan 
dalam memenuhinya. Tujuan secara umum Pilot 
Project Jalin Matra PK2 adalah untuk membantu 
agar masyarakat rentan yang berada pada desil 2 
dan desil 3 tidak terperosok pada desil 1. 
Sedangkan tujuan secara khusus adalah untuk : 

1. Mendorong masyarakat rentan agar 
mampu mengatasi kerentanannya sendiri 
berdasarkan pada potensi sosial ekonomi 
lokal di desanya; 

2. Mendorong agar masyarakat rentan 
mampu melakukan kegiatan ekonomi 
produktif berdasarkan pada potensi sosial 
ekonomi lokal di desanya; 

3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya 
BUMDesa yang mampu mengelola 
kegiatan pemberdayaan masyarakat, 
penanggulangan kemiskinan dan 
perekonomian pedesaan. 

 
Metodolologi Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metodologi 
penelitian kualitataif dengan tipe penelitian 
diskriptif. Lokasi penelitian ini berada di Desa 
Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. 
Adapun teknik penentuan informan yang 
digunakan aalah teknik purposive dengan total 
informan sebanyak 16 informan. Adapun teknik 
pengumpulan data yang dgunakan dalam penelitian 
ini yaitu teknik wawancara, observasi, 
dokumentasi. Selanjutnya,untuk teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik data reduction, data 
display (penyajian data) dan conclusion drawing. 
Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data 
yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber. 

  
Pembahasan  

Untuk melihat bagaimana implementasi 
program Jalin Matra di Desa Domas Kecamatan 
Menganti Kabupaten Gresik yaitu dalam penelitian 
ini akan digunakan 3 aspek sebagai pisau 
analisisnya, yaitu karakteristik masalah, karateristik 
kebijakan, karakteristik lingkungan. 

 
Karakteristik Masalah  

Pada karakteristik maslah tidak mengalami 
kesulitan dalam melaksanakan dan cukup mudah. 
Sikap masyarakat dalam program ini sangat 
mengaharapkan adanya keberlanjutan program 
karena antusisas. Namun, dalam pelaksanaan 
program PK2 ini masih ada dalam masyarakat yang 
mengalami kecemburuan sosial karena tidak 
mendapat bantuan pinjaman modal.  

Jika dilihat dari presentase totalitas penduduk 
yang tercakup pada Program Penanggulangan 
Kerentanan Kemiskinan di desa Domas yaitu 
berjumlah 21 RTS penerima yang terbagi dalam 3 
kelompok. Pada tingkat dan ruang lingkup 
perubahan prilaku yang dikehendaki bahwa 
pengetahuan dari Program Penanggulangan 
Kerentanan Kemiskinan yang kini telah menjadi 
tanggung jawab mereka sudah baik. 

  
Karakteristik Kebijakan 

Pada aspek karakteristik kebijakan dapat 
dilihat dari kejelasan dari kebijakan pada Program 
Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan dirasa 
cukup jelas dan mudah dalam diimplementasikan 
oleh implementor. Dalam Program Kerentanan 
Kemiskinan atau PK2 untuk melaksanakan tujuan 
yang ada ini juga perlu komunikasi dengan 
masyrakat penerima bantuan atau RTS yaitu 
dengan adanya sosialisasi di desa. Serta dilihat 
pada ketepatan alokasi sumber dana pada program 
Ketepatan sasaran dari peogram PK2 ini dirasa 
sudah tepat karena untuk memilih RTS layak 
menrima disesuaikan dengan data yang ada 

Aturan mengenai pembagian tugas pun yang 
telah dbuat sudah terstruktur hingga ke masyarakat 
RTS dan sudah jelas tupoksinya untuk melakukan 
kegiatan yang dijalankan. Adanya kesepakatan dari 
para pejabat sudah ditetapkan pemerintah dalam 
keberhasilan Program Penanggulangan Kerentanan 
Kemiskinan dapat dilihat dari komitmen para 
pelaksana. Namun, pada akses dari pihak luar 
masih belum ada untuk saat ini. 

 
Karakteristik Lingkungan 

Pada aspek karakteristik lingkungan dapat 
dilihat dari kondisi ekonomi, sosial dan teknologi 
bahwa program Penanggulangan Kerentanan 
Kemiskinan ini dalam meningkatkan potensi 
ekonomi-sosial didesa sudah dikatakan meningkat 
karena dilihat dari RTS yang mendapat bantuan ini 
yang mempunyai usaha dalam ekonominya sudah 
membantu meningkat potensi ekonomi terlihat dari 
pengahsilan yang sebelumnya belum mendapatkan 
dan setelah mendapatkan bantuan. BUMDes sangat 
membantu dalam pengelolaan dari Program 
Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan dengan 
adanya program ini BUMDes juga menjadi aktif 
dan berkembang dalam kegiatan yang ada pada 
program ini. 

Dukungan pubik dari adanya Program 
Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan ini 
masyarakat di desa domas kecamatan menganti 
kabupaten gresik masyarakat merespon dengan 
baik dan sangat mendukung. Jika dilihat dari sikap 
yang dimiliki kelompok masyarakat (Pokmas) 
sangat merespon dengan baik adanya program ini. 
Dilihat dari keberhasilan program ini juga ada 
prinsip pengolaan dari Program PK2 yaitu 
mempunyai prinsip pada usaha ekonomi produktif 
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Adanya kesepakatan dan kemampuan para pejabat 
pelaksana ini dilihat dari organisasi dan mekanisme 
pelaksanaan mulai dari pusat sampai desa 

 
Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa serta interpretasi data 
yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan pada 
Implementasi Program Penanggulangan 
Kerentanan Kemiskinan (PK2) di Desa Domas 
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik adalah : 

Implementasi Program Penanggulangan 
Kerentanan Kemiskinan (PK2) di Desa Domas 
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik secara 
keseluruhan sudah bisa dikatakan berhasil dalam 
menanggulangi kerentanan kemiskinan terlihat dari 
RTS sudah bisa melakukan kegiatan usaha secara 
mandiri dan mengalami peningkatan pendapatan 
sebelumnya 4,18% menjadi 5,18%. Namun, masih 
terjadi kecemburuan sosial di masyarakat.  

Dari tujuan Program Penanggulangan 
Kerentanan Kemiskinan (PK2)  yaitu untuk 
membantu masyarakat rentan yang berada pada 
desil 2 dan desil 3 tidak terjatuh pada desil 1. 
Dimana program ini untuk mendorong masyarakat 
rentan agar mampu mengatasi kerentanannya, 
mendorong masyarakat mampu melakukan 
kegiatan ekonomi, serta mendorong tumbuh dan 
kembangnya BUMDes dalam mengelola kegiatan 
pemberdayaan. Di Desa Domas Kecamatan 
Menganti Kabupaten Gresik program yang telah 
dilaksanakan berdasarkan tujuan dari program PK2 
sudah terlaksana seperti mendorong masyarakat 
untuk melakukan kegiatan ekonomi di desa domas 
sendiri RTS sudah bisa melakukan kegiatan 
ekonomi melalui usaha dan dalam penghasilan 
meningkat. Dalam perkembangan BUMDes pada 
program PK2 di desa domas sendiri BUMDes di 
desa domas sudah berkembang dan aktif dari 
adanya program PK2 ini. 

 
Saran 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan 
maka dapat disampaikan saran kepada pihak yang 
terkait bahwa : 

1. Lebih mengoptimalkan sosialisasi 
program sehingga masyarakat lebih 
memahami tentang Program 
Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan 
(PK2).  

2. Diharapkan untuk Program 
Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan 
(PK2) bisa berkelanjutan karena sangat 
dibutuhkan masyarakat serta antusisas 
masyarakat untuk usuha sangat tinggi agar 
masyarakat rentan miskin tidak terjatuh 
pada jurang kemiskinan.  

3. Bimbingan teknik dari desa kepada 
pokmas perlu diperhatikan agar mereka 
lebih termotivasi untuk lebih berdaya dan 
menjaga supaya tidak terjatuh pada 
kemiskinan tidak hanya untuk sekedar 
pemenuhan kebutuhan fisiologis namun 
juga kebutuhan rasa aman, sosial, 
penghargaan dan aktualisasi diri. Oleh 
sebab itu, pemberian bimbingan teknis 
tidak hanya sebelum bantuan tersebut 
diserahkan namun juga setelah penyerahan 
bantuan dengan cara mengadakan 
pertemuan rutin kelompok yang 
didampingi oleh pendamping desa. 
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