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ABSTRAK 

Persoalan kemiskinan merupakan hal yang kompleks sehingga sangat diperlukan  intervensi dan 

koordinasi dari semua pihak. Pemerintah sebagai regulator sekaligus pelaksana dalam suatu 

proses perekonomian merupakan salah satu pihak yang memiliki peranan sentral. Pemerintah 

telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan. Peran pemangku  kepentingan diperlukan untuk melaksanakan 

pembangunan termasuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Setiap pemangku 

kepentingan yang terlibat memiliki pengaruh dan kepentingan yang berbeda sesuai dengan 

lingkungan dan tanggung jawab yang dimiliki. Keterlibatan mereka akan memberi manfaat yang 

berbeda dalam pelaksanaan program kebijakan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini 

menjelaskan mengenai analisis stakeholder yang terlibat dalam upaya percepatan 

penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun. Dari hasil penelitian ini upaya pemerintah kota 

Madiun untuk menekan angka kemiskinan terbilang tidak berhasil karena tidak mencapai target 

sesuai yang direncanakan. Sehingga komunikasi serta kerjasama yang baik antara stakeholder 

menjadi kunci keberhasilan dari kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun. 

Kata Kunci: Stakeholder, Implementasi Kebijakan, Kemiskinan, Kota Madiun. 

ABSTRACT 

The problems of poverty is complex enough to require intervention for all the parties together 

and coordinated. Government as a regulator and implementer in an economic process which is 

one of the parties that have a central role. The Government has issued Presidential Regulation 

No. 15/2010 about Accelerating Poverty Reduction. The role of stakeholders is needed to carry 

out development including the implementation of poverty reduction programs. Each stakeholder 

involved has different influences and interests depending on the environment and 

responsibilities. Their involvement will have different benefits in the implementation of poverty 

reduction policy programs. This research is done by using qualitative approach with descriptive 

method. This research explains the stakeholder analysis involved in accelerating poverty 

reduction in Madiun City. From the results of this study efforts Madiun city government to 

suppress poverty figures be regarded not successful because it didn't reach the target as planned.  

Good communication and cooperation between stakeholders become the key of success of 

poverty alleviation policy in Madiun City 

Keywords: Stakeholders, Policy Implementation, Poverty, Madiun City. 

PENDAHULUAN 

Kebijakan mengenai permasalahan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam 

setiap perencanaan pembangunan yang memerlukan keterlibatan seluruh pemangku 

kepentingan untuk menjalankanya. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang 
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terus ada di tengah kehidupan masyarakat. Sehingga diperlukan komitmen yang 

sistematis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengupayakan 

kebijakan mengenai masalah kemiskinan. kebijakan mengenai penanggulangan 

kemiskinan tertera pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010. Keterlibatannpemerintah daerah juga 

diperlukan mengingat permasalahan mengenai kemiskinan yang terjadi di satu daerah 

dengan daerah lain tidaklah sama. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Pulau 

Jawa yang memiliki Kabupaten dan Kota terbanyak di Indonesia. Jumlah penduduk di 

Jawa Timur yang tercatat mencapai 39.292.972 jiwa dengan memiliki luas wilayah 

sebesar 47.922 km² (BPS Jawa Timur, 2017). Banyaknya jumlah penduduk di Jawa 

Timur menjadikan persoalan mengenai masalah kemiskinan yang beragam. Data terbaru 

BadannPusat Statistik Jawa Timur mencatat indikator presentase penduduk miskin di 

Jawa Timur sebesar 11,2 persen pada bulan september 2017 (BPS Jawa Timur, 2017).  

Sinergi yang berjalan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sangat 

besar diharapkan dapat membatu efektifitas program penanggulangan kemiskinan. 

Berpedoman pada peraturan pusat dan provinsi maka Pemerintahan Kota Madiun juga 

melaksanakan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan yang juga merupakan 

salah satu agenda prioritas. Kebijakan tersebut tertuang dalam Perda Nomor 10 Tahun 

2013 Kota Madiun mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun. 

Badan Pusat Statistik Kota Madiun mencatat bahwa angka kemiskinan pada tahun 2017 

mencapai 4,94 persen (BPS Kota Madiun, 2017). Angka kemiskinan di kota Madiun 

dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dan tidak mengalami penurunan yang 

signifikan. Menurut Kepala BPS Kota Madiun, Firman Bastian mengutarakan bahwa 

peningkatan angka kemiskinan di kota Madiun diantaranya dikarenakan pusaran inflasi 

yangmana rata-rata setiap bulannya menempati urutan keempat atas dari delapan kota 

penghitung inflasi nasional di Jawa Timur (Prasetya B, 2017). Sehingga hal ini 

merupakan tugas besar bagi stakeholder selaku pelaksana program untuk 

mengupayakan keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan. 

Ada kajian terdahulu yang membahas mengenai analisis stakeholder dan 

implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pertama, penelitian ini dilakukan 

di kota Semarang yang membahas mengenai analisis stakeholder yang juga 

menggunakan analisis Brysson. Namun fokus penelitian berbeda yaitu membahas 

mengenai kebijakan kota layak anak di Kota Semarang. (Feri Andriyanto, 2017). Hasil 

dari penelitian ini menunjukan bahwa masih terdapat kurangnya pemahaman peran yang 

dimiliki beberapa stakeholders dan koordinasi yang kurang berjalan dengan baik dalam 

menjalankan kebijakan kota layak anak di kota Semarang.  Kedua, penelitian ini 

membahas mengenai kebijakan pemerintah kota Malang dalam strategi penanggulangan 

kemiskinan (Chandra Nugroho, 2017). Penelitian ini menyebutkan bahwa interaksi 

kepentingan antar aktor diperlukan dalam proses pelaksanaan kebijakan. Interaksi 

tersebut berupa koordinasi antara stakeholder. Sehingga tanpa adanya koordinasi yang 

baik, kebijakan pengentasan kemiskinan tentunya tidak akan tercapai. Kajian terakhir 

yaitu mengenai kebijakan pemerintah kota malang dalam strategi penanggulangan 

kemiskinan daerah kota malang (Niken Larasati, 2017). Penelitian ini menjelaskan 

bahwa aktor yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan seperti Pemerintah Kota, 
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DPRD organisasi masyarakat, dan masyarakat sangat memberikan pengaruh dalam 

menentukan keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Kota Malang.  

Berdasarkan uraian tersebut menggambarkan bahwa kerlibatan stakeholder 

penting untuk menyukseskan pelaksanaan sebuah kebijakan dari pemerintah. Substansi 

adanya kebijakan adalah mengakar pada konteks lokal yang mengimplemntasikan 

konsensus antara local stakeholders governance untuk meraih tujuan kebijakan seperti 

kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sehingga hal tersebut mendasari penulis untuk 

tertarik mengkaji lebih dalam fenomena keterlibatan stakeholder dalam program 

implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun.  

 

KERANGKA TEORITIK  DAN METODE 

Stakeholder dalam institusi pemerintahan memiliki pengaruh besar dalam 

berjalanya sebuah kebijakan. Stakeholder lebih sering disebut dengan pemangku 

kepentingan. Stakeholder dapat diartikan secara lebih umum sebagai pihak-pihak yang 

terkait yang mempunyai perhatian dan kepentingan terhadap suatu program atau 

kegiatan. Brysson (2004:30)  mengartikan stakeholder yaitu individu, kelompok atau 

organisasi apapun yang memiliki perhatian terhadap sumberdaya atau hasil (output) 

organisasi atau dipengaruhi oleh hasil tersebut. Munculnya istilah stakeholder  pertama 

kali diawali oleh Standorf Research Institute (RSI) pada tahun 1963 yang dilakukan 

oleh peneliti bernama Freeman (1984:31) ia mengembangkan eksposisi teoritis 

mengenai pemaknaan stakeholder pada tahun 1984 dalam karyanya “Strategic 

Management A Stakeholder Approach”. Selanjutnya, mengutip kutipan dari Freeman 

(1984:31) yang mengatakan stakeholder merupakan “Any group or individual who can 

affect or be affected by the achievement of an organization’s objective”. Stakeholder 

merupakan sekelompok maupun individu yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi 

oleh proses pencapaian tujuan dalam sebuah organisasi. 

hubungan mengenai stakeholder pada proses kebijakan publik membuktikan 

bahwa dalam pengambilan suatu kebijakan tidak akan terlepas dari adanya keterlibatan 

stakeholder yang ada didalam kebijakan publik itu sendiri. Hal tersebut didukung oleh 

pernyatan Lattimore dkk (2010:52) yang menyatakan adanya stakeholder memiliki 

konsekuensi satu dengan yang lain, dimana organisasi dapat menciptakan masalah dan 

kesempatan satu sama lain. Brysson mengemukakan (2004:30) analisis peran pemangku 

kepentingan (stakeholder) dimulai dengan menyusun stakeholder pada matriks dua kali 

dua menurut interest (kepentingan) stakeholder terhadap suatu masalah dan power 

(kekuasaan) stakeholder dalam mempengaruhi masalah tersebut. Interest adalah 

kepentingan yang dimiliki stakeholder dalam pembuatan kebijakan, sedangkan yang 

dimaksud dengan power adalah kekuasaan yang dimiliki oleh stakeholder untuk 

mempengaruhi atau membuat kebijakan. 
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Bagan 1.1 Matriks Analisis Peran Stakeholder Menurut Brysson 
 

 

 

 

 
 

     Sumber : Bryson, John M. 2004. What Do When Stakeholders Matter : Stakeholder Identification and   

     Analysis Techniques. Minneapolis: Hubert H.Humphrey Institute of Public Affairs, 30. Diolah Penulis. 

 

Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

a) Contest setter yaitu stakeholder yang berpengaruh tinggi terhadap pelaksanaan 

kebijakan tetapi sedikit kepentingan. sehingga mereka memiliki risiko yang 

signifikan untuk harus dipantau dalam proses pelaksanaan kebijakan. 

b) Players yaitu stakeholder yang aktif terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. 

Stakeholder ini mempunyai kepentingan serta pengaruh yang tinggi terhadap 

pengembangan suatu program kebijakan. 

c) Subject yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi tetapi kekuasaan yang 

rendah. Walaupun mereka mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak 

mungkin tidak ada. Stakeholder ini dapat menjadi pengaruh jika membentuk aliansi 

dengan stakeholder lainnya. 

d) Crowd yaitu stakeholder yang memiliki kepentingan dan kekuasaan yang rendah 

dalam pelaksanaan kebijakan. Namun stakeholder ini memiliki pengaruh terhadap 

hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya 

dalam pengambilan keputusan. Kepentingan dan pengaruh yang dimiliki akan 

mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga perlu menjadi bahan 

pertimbangan dari pelaksana kebijakan. 

 

Tujuan dari pengelompokan stakeholder dalam konteks penelitian ini adalah  

untuk menganalisa pihak-pihak yang terkait dalam program kebijakan penanggulangan 

kemiskinan meliputi peran-peranya, kepentinganya, serta dampak yang timbul dari 

berjalanya kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif 

deskriptif. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara kepada wakil 

walikota Madiun, kabid perencanaan eksosbud bapeda kota Madiun, kabid bidang 

pemberdayaan dan pengembangan fakir miskin dinas sosial kota Madiun, kasubag 

umum dinas pendidikan Kota Madiun, ketua komisi III bidang pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat DPRD kota madiun, kasubag perencanaan dinas kesehatan 

Kota Madiun dan ketua kelompok informasi masyarakat (KIM) Citra Kenanga 

Kelurahan Winongo Kota Madiun. Dalam penelitian ini, informan ditentukan dengan 

metode purposive atas dasar kriteria tertentu. Selain itu, studi literatur juga dilakukan 

oleh penulis untuk mencari tambahan data sekunder. 

 

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MADIUN 

Permasalahan mengenai kemiskinan adalah hal yang memerlukan langkah-

langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu serta menyeluruh. Angka 

kemiskinan yang tinggi didunia menjadikan perhatian untuk setiap pemerintah 

melakukan usaha bersama untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Sehingga upaya 

Interest (Kepentingan) 

 

 

 

       Rendah  Power (Kekuasaan)               Tinggi 
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pengurangan jumlah penduduk miskin di dunia menjadi salah satu kesepakatan global 

pada setiap negara. Adanya agenda global yang memasukan misi pengurangan angka 

kemiskinan sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pembangunan Milenium, maka 

kebijakan pembangunan di Indonesia, baik Pusat maupun Daerah tentu akan 

memprioritaskan untuk program-program dan kegiatan-kegiatan penanggulangan 

kemiskinan. 

Pemerintah Kota Madiun terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan 

menjadikan kebijakan tersebut sebagai skala prioritas. Percepatan penanggulangan 

kemiskinan di kota Madiun dilakukan dengan menurunkan angka kemiskinan secara 

bertahap dan berkelanjutan. Dengan berpedoman pada Perpres Nomor 15 Tahun 2010 

dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010, Walikota Madiun melalui Keputusan Walikota 

Madiun Nomor 050-401.204/154/2017 mengeluarkan peraturan mengenai pembentukan 

tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Madiun. Pembentukan tim sudah 

dilakukan di Kota Madiun dengan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Pemerintah Kota Madiun dengan persetujuan bersama dewan perwakilan 

rakyat daerah (DPRD) Kota Madiun dan Walikota Madiun memutuskan atau 

menetapkan Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 10 Tahun 2013 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan. 
Program-program penaggulangan kemiskinan  di kota Madiun dikelompokan  

berdasarkan segmentasi masyarkat miskin penerima program yang dibagi dalam 4 (empat) 

klaster. Klaster pertama yaitu kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. 

Klaster kedua yaitu kelompok program penanggulangan kemiskinan kedua yaitu 

berbasis pemberdayaan masyarakat. Klaster ketiga yaitu program penanggulangan 

kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Klaster keempat yaitu 

program  pendukung penanggulangan kemiskinan. Perlambatan penurunan kemiskinan 

terjadi disebabkan oleh semakin rendah atau kecil tingkat kemiskinan yangmana akan 

semakin sulit untuk diturunkan, karena kemiskinan lebih bersifat absolut (usia lanjut 

menjadi faktor yang lebih dominan). Berikut adalah tabel target perkembangan laju 

tingkat kemiskinan dan anggaran percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota 

Madiun. 

Tabel  1.1 Target Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Madiun 

No Tahun 

Tingkat 

Kemiskinan (%) 

Jumlah Penduduk 

Miskin 

(Jiwa) 

Anggaran 

Percepatan 

Penanggulangan 

Kemiskinan Target Capaian Target Capaian 

1. 2013 5,35 5.00 8.970 8.740 85.019.597.000 

2. 2014 4,82 4.86 8.250 8.480 91.709.890.000 

3. 2015 4,59 4,89 7.886 8.550 77.663.101.000 

4. 2016 4,33 5,16 7.441 9.050 108.110.874.000 

5.  2017 4,08 4,94 6.995 8.700 95.575.378.000 
Sumber : Bappeda Kota Madiun diolah Penulis 

Perencanaan pembangunan daerah perlu untuk menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga 

perencanaan pembangunan yang direncanakan tersusun secara terpadu (integrated), 

terukur (measurable), dapat dilaksanakan (aplicable) dan berkelanjutan (sustainable).  

Target capaian yang dilakukan oleh pemerintah kota Madiun ini dimaksudkan dengan 
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tujuan supaya pada pelaksanaannya, stakeholder dapat menjalankan fungsi serta tugas 

yang sesuai dengan tujuan awal. Sehingga pengimplementasian kebijakan yang 

dilaksanakan baik dari pemerintah pusat maupun daerah tidak akan mengalami kendala. 

Hal ini merupakan tanggung jawab besar bagi stakeholder kebijakan penanggulangan 

kemiskinan yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Madiun 

untuk mengupayakan kesuksesan kebijakan yang telah direncanakan. 

ANALISA STAKEHOLDER DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

Dalam mengatasi masalah penanggulangan kemiskinan diperlukan kebijakan 

khusus baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terbitnya kebijakan 

publik dilandasi oleh kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di tengah 

masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (stakeholders), terutama 

pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan 

masyarakat. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan 

realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van 

Meter dan Horn  (dalam Brysson, 1980) bahwa tugas implementasi adalah membangun 

jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas 

instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak (multi stakeholder) yang 

berkepentingan (policy stakeholders). Maka diperlukan untuk membuat kebijakan yang 

secara rinci dan jelas membahas khusus mengenai penanggulangan kemiskinan. 

Kebijakan yang dibutuhkan seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan 

Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan 

Walikota/Bupati. Kebijakan menurut Subarsono dipandang sebagai sebuah sistem yang 

memiliki elemen-elemen pembentuk didalamnya (Subarsono, 2005). Terdapat tiga 

elemen pembentuk sistem kebijakan yakni, pelaku/aktor, kebijakan, dan lingkungan 

kebijakan.   
Keterlibatan stakeholders dalam proses implementasi kebijakan penanggulangan 

kemiskinan telah diatur dalam Surat Keputusan Walikota Keputusan Walikota Nomor 050-

401.204/154/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota 

Madiun. Dalam SK Walikota Madiun tersebut dijelaskan bahwa Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan bertugas untuk  menetapkan tugas-tugas dari anggota TKPK serta 

menentukan fokus dan prioritas program dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota 

Madiun, yang juga menyesuaikan dengan potensi daerah seperti masalah utama, kebutuhan, dan 

sumber daya yang ada. Penetapan tugas-tugas dari anggota Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan juga sebagai penentuan fokus dan prioritas program dalam menekan angka 

kemiskinan yang dilaksanakan dalam Forum Group Discussion (FGD) yang biasanya dilakukan 

sebanyak 2 sampai 4 kali dalam satu tahun. Di dalam FGD tersebut, semua stakeholders 

berkumpul dan dihimpun untuk menyatakan pendapatnya terkait dengan penetapan tugas dan 

penentuan fokus dan prioritas program.  

Adanya forum group discussion antar stakeholder terlihat dari adanya proses 

penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang selanjutnya 

dilaksanakan secara partisipatif melalui beberapa tahapan salah satunya pengadaan 

Forum OPD Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai 

Rancangan Awal Renja OPD oleh Pemerintah Kota Madiun yang diselenggarakan oleh 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kota Madiun. Adanya 

Tim Percepatan Penanggulangan atau TKPK Madiun merupakan bentuk koordinasi 

stakeholder dalam proses implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di 

Madiun. Forum OPD serta Musrenbang menjadi salah satu proses komunikasi yang 

terjalin antar stakeholder guna melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan. 
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Analisa mengenai peran stakeholder terkait kepentingan dan kekuasaan dapat dilihat 

dalam bagan berikut. 

Bagan 1.2 Identifikasi Stakeholder Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di 

Kota Madiun berdasarkan Analisis Stakeholder Brysson 

 

                     Tinggi 

 

 

                 Interest 

 

 

                 Rendah          Power           Tinggi 

            Sumber : Brysson, John M. (2004:30) Power versus interest grid diolah Penulis. 

Analisis  Brysson (2004:30) mengenai peran pemangku kepentingan (stakeholder) 

dimulai dengan menyusun stakeholder pada matriks dua kali dua menurut interest 

(kepentingan) stakeholder terhadap suatu masalah dan power (kekuasaan) stakeholder 

dalam mempengaruhi masalah tersebut. Interest adalah minat atau kepentingan 

stakeholder terhadap pelaksanaan kebijakan, sedangkan yang dimaksud dengan power 

adalah kekuasaan stakeholder untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan maupun 

peraturan-peraturan. Berdasarkan hasil identifikasi stakeholder menunjukkan bahwa 

terdapat beberapa pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan 

penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun diantaranya adalah Pemerintah Kota 

Madiun, DPRD Kota Madiun, Organisasi Perangkat Daerah, dan Organisasi 

Kemasyarakatan lain seperti KIM.  

Pemerintah Kota Madiun bersama dengan  DPRD komisi III bidang pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat direpresentasikan sebagai context setter dalam kebijakan 

penanggulangan kemiskinan. hal ini dibuktikan dengan diterbitkan Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2013 mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan oleh 

Pemerintah Kota Madiun. Walikota Madiun memiliki tanggung jawab sebagai 

Penanggung Jawab dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota 

Madiun, sedangkan Wakil Walikota Madiun berperan sebagai Ketua Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kota Madiun. DPRD menjalankan perannya 

dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui 3 implementasi yaitu 

fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan kebijakan. Pelaksanaan fungsi legislasi 

tidak hanya dalam bentuk pembahasan undang-undang penanggulangan kemiskinan, 

tetapi juga dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang atau 

peraturan yang telah ditetapkan. 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dikelompokkan sebagai 

player atau pelaksana karena tercantum dalam susunan keanggotaan Tim Koordinasi 

Subject 
- Dinas Pendidikan 
- Dinas Kesehatan 
- OPD lain. 

Player 
- Badan 

Pembangunan 
Daerah (Bapeda) 

- Dinas Sosial 

Crowd 
- Masyarakat 

penerima bantuan 
kesejahteraan sosial 

- Organisasi 
kemasyarakatan. 

Context Setter 
- Walikota dan Wakil 

Walikota Madiun 
- DPRD kota Madiun 
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Penanggulangan Kemiskinan. Bappeda yang menjabat sebagai sekretaris yang memiliki 

pengaruh dan kepentingan yang besar. Komitmen yang dimiliki Bappeda dalam tahap 

ini dapat dilihat bahwa Bappeda aktif terlibat ditunjukkan dengan mengidentifikasi 

masalah-masalah terkait program kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dihimpun 

dari semua masukan stakeholders. Kemudian hubungan kerjasama antara Bappeda 

dengan stakeholders lain dilihat dari adanya koordinasi dengan semua stakeholders 

dalam rapat FGD secara menyeluruh untuk dapat merumuskan semua masalah terkait 

program kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun. Bappeda juga 

memiliki tanggung jawab untuk membuat Laporan mengenai Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah yang diterbitkan setiap tahun. 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak juga 

dikelompokkan sebagai player atau pelaksana kebijakan penanggulangan kemiskinan. 

dalam surat keputusan mengenai Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Dinas 

Sosial memiliki tanggung jawab sebagai wakil sekertaris sekretaris yangmana memiliki 

kewenangan yang legal dalam mengambil keputusan karena memiliki kompetensi di 

bidang perlindungan sosial di Kota Madiun. Dinas sosial memiliki pengaruh yang tinggi 

serta memiliki kepentingan yang besar terkait kesejahteraan sosial. Komitmen tinggi 

yang dimiliki oleh Dinas Sosial dalam hal ini dapat dilihat bahwa Dinas Sosial aktif 

terlibat serta menjadi pelaksana dalam penyelenggaranan program kesejahteraan 

masyarakat dan selalu memiliki tanggung jawab untuk memperbarui informasi terkait 

permasalahan kesejahteraan sosial. Sedangkan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan 

merupakan stakeholder subject yang memiliki kepentingan yang tinggi terhadap 

kebijakan penanggulangan kemiskinan namun tidak memiliki kekuasaan yang tinggi 

karena tidak dilibatkan dalam Tim Koordninasi Penanggulangan Kemiskinan dan hanya 

berperan sebagai pelaksana program penangggulangan kemiskinan dalam hal 

pemenuhan akses kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat yang hidup dibawah garis 

kemiskinan.  

 KIM  atau Kelompok Informasi Masyarakat serta masyarakat penerima bantuan 

kesejahteraan dikelompokkan menjadi stakeholders pendukung atau crowd. Adanya 

organisasi kemasyarakatan yang menunjang realisasi penanggulangan kemiskinan salah 

satunya adalah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan kelompok yang 

dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif sehingga dapat 

meningkatkan nilai tambah khususnya dalam penanggulangan kemiskinan yaitu dengan 

membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Adanya kemampuan dan kesanggupan 

yang baik dalam KIM yaitu dengan menggerakan masyarakat dalam upaya membuka 

peluang usaha kerja. Partisipasi yang dilakukan oleh KIM berupa penyampaian 

informasi dan aspirasi terkait produk usaha mikro masyarakat. Kemudian hubungan 

kerjasama antara Kelompok Informasi Masyarakat dengan stakeholders lain dalam 

tahap ini berjalan dengan baik karena semua sudah dikomunikasikan dan 

dikoordinasikan dalam rapat Forum Group Discussion (FGD).   

KESIMPULAN 

Persoalan mengenai kemiskinan merupakan dilema bangsa sehingga diperlukan 

penanggulangan dan pendekatan yang terpadu serta menyentuh seluruh lapisan 

masyarakat. Kebijakan pembangunan di Indonesia, baik pusat maupun daerah perlu 

memprioritaskan program-program dan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan. 

dari penelitian ini dapat dilihat bahwa tingkat penurunan angka kemiskinan di Kota 
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Madiun dinilai tidak signifikan atau terbilang tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena 

stakeholder yang terlibat dalam upaya kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak 

mampu untuk memaksimalkan  konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan, sehingga janji yang diutarakan Pemerintah Kota Madiun 

yang menempatkan program penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas 

utama dengan mengeluarkan anggaran yang begitu besar yaitu sekitar Rp.1 triliun 

namun tidak mencapai target sesuai yang direncanakan. Hal ini dibuktikan dari data 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat data terakhir, presentase penduduk di Kota 

Madiun tahun 2017 yang hanya mengalami sedikit penurunan yaitu sebanyak 8.700 

jiwa atau 4,94 persen. Padahal jika dilihat kondisi wilayah Kota Madiun yang hanya 

memiliki tiga kecamatan serta anggaran untuk upaya penanggulangan kemiskinan 

terbilang cukup besar. Sehingga diperlukan untuk melakukan evaluasi terkait program 

penanggulangan kemiskinan agar anggaran yang begitu besar tidak disalahgunakan oleh 

pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 

Implementasi dibuat dengan maksut untuk memahami apa yang senyatanya terjadi 

setelah adanya kebijakan yang telah dirumuskan. Sehingga koreksi mengenai 

implementasi kebijakan diperlukan identifikasi penetapan sasaran yang tepat, yakni 

dalam penentuan penduduk yang benar-benar miskin dan membutuhkan bantuan 

kesejahteraan sosial. Keberhasilan program percepatan penanggulangan kemiskinan 

terletak pada identifikasi yang akurat terhadap kelompok sasaran dan wilayah yang 

ditargetkan serta koordinasi yang baik antara lintas pemangku kepentingan baik dalam 

perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Koordinasi yang baik sangat diperlukan untuk 

dilakukan mengingat banyaknya program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang 

dilaksanakan oleh beragam organisasi perangkat daerah. Selanjutnya perencanaan 

progra perencanaan biaya harus lebih memperhatikan ketersediaan anggaran agar dapat 

terencana dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih anggaran. kebijakan 

penanggulangan kemiskinan juga memposisikan keterlibatan masyarakat secara pasif 

sebagai obyek dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan. Evaluasi dengan 

menerapkan konsep konsultasi publik untuk menyerap aspirasi masyarakat sangat 

diperlukan karena pemerintah perlu mendapatkan dukungan masyarakat ketika 

kebijakan tersebut diimplementasikan. 
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