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Abstrac 

The research aims to explain how politicization of institutional works at 'Gertak post' 

which is initiated by Emil Dardak and M. Nur Arifin, selected  candidate of 

Trenggalek's region of the year 2015. The result of the research shows that the form 

of 'Gertak Post' can not be separated from the change of Emil Dardak and Nur Arifin 

to investigate the communication' s form with the bureaucracy of Trenggalek region. 

by this post, Emil Dardak and Nur Arifin are easier to control the program, 

particularly, which is related to the taking out of poverty that has been promised by 

Emil Dardak and Nur Arifin in their campaign on 2015. the another research's finding 

is by the Gertak Post , related to the theory of   politicization of institutional which 

assume that an aspect from institution stuctural can be declaled as   politicization of 

institutional if the political principle try to control   bureaucracy. in the case of Gertak 

post , the implied principles are; taking out of poverty. based on the strategy, Emil 

Dardak and Nur Arifin try to achieve the vision and mission. in the other hand, it also 

need the support from the  bureaucracy. 

Key words:  politicization of institutional,  bureaucracy, Trenggalek. 

 

A. Pendahuluan 

Pemahaman dasar dari penyelengaraan pemerintah Daerah adalah adanya 

pemimpin politik yang visoner dan birokrasi yang professional dan akuntabel. 

Pemimpin politik atau disebut dengan politisi tentu mempunyai visi dan misi yang 

akan dilaksanakan selama periode jabatan. Visi dan misi ini kemudian dijabarkan 

dalam program-program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah 

sesuai dengan tupoksi bidang masing-masing. Dengan pemahaman dasar itu 

diharapkan pemerintah Daerah mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik 

kepada masayarakat dalam semua bidang kehidupan.  
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Namun kondisi seperti itu belum mampu dioptimalkan di Kabuapaten 

Trenggalek. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Emil Elistiono Dardak dan 

Muhammad Nur Arifin mengalami keputusasaan politisi. Istilah ini dijelaskan oleh 

Nur Arifin sebagai sebuah kondisi dimana politisi tidak menemukan sumber daya 

manusia yang tepat pada kondisis yang tepat dalam lingkaran birokrasi di Trenggalek, 

kondisi itu berimplikasi dengan tidak terlaksananya visi misi Pemerintah Daerah 

terutama dalam program percepatan pengentasan kemiskinan. Dengan kondisi 

birokrasi yang seperti itu, muncul sebuah terobosan dari Bupati dan Wakil Bupati 

Trenggalek dalam upaya menanggulangi keterlambatan birokrasi yang disebut Posko 

Gerakan Tengok Kebawah Masalah Kemiskinan (Posko Gertak).  

Posko Gertak merupakan strategi pemerintah Daerah dalam memecahkan 

masalah antara harapan besar meuwjudkan Visi-Misi dalam hal peningkatan 

kesejahteraan rakyat dengan lambanya kinerja birokrasi daerah. strategi 

penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD) adalah dokumen strategis yang 

digunakan sebagai rancangan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan 

kemiskinan yang selaras dengan RPJMD kabupaten Trenggalek tahun 2016-2021. 

Posko Gertak berada di bawah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) 

yang berisi seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Trenggalek. 

Kegiatan posko Gertak ditunjang oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas 

Ikatan Sedulur Trenggalek (IST) yang dalam strukur Posko Gertak disebut sebagai 

pasukan Ping. Dalam kegiatanya, pasukan ping memberikan informasi yang berkaitan 

dengan masalah kemiskinan di Trenggalek dan atau sebagai petugas survey dari 

aduan yang diajukan ke Posko Gertak. Posko Gertak berada dalam garis koordinasi 

birokrasi, namun juga melibatkan masyarakat dalam mendukung upaya percepatan 

penanangan kemiskinan.  

Sebagai sebuah institusi yang dibentuk oleh politisi dan langsung berada di 

bawah Wakil Bupati yang menjabat sebagai ketua Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan. Menjadikan Posko Gertak menjadi perhatian terkait relasi politisi dan 

birokrasi. Birokrasi di Trenggalek masih menata diri dalam menjalankan program-
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program politisi muda yang haus akan gagasan dan inovasi. Respon lambat dari 

birokarsi dipetakan oleh pemimpin politik di Trenggalek yang kemudian 

menghasilkan kesimpulan pada kualitas SDM. Kepala daerah merupakan politisi 

yang mendapatkan mandat rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan,
1
 dan 

birokrasi merupakan instrumen pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Berbeda dengan politisi yang dipilih secara periodik melalui pemilu 

secara langsung, birokrasi memiliki ciri khas sebagai sebuah institusi yang 

mempunyai jenjang karir, keahlian menjadi dasar rekrutmen pegawai dan bersifat 

impersonal.
2
 

Relasi politisi dengan birokrasi di Trenggalek lebih kepada keputusasaan 

politisi terhadap upaya peningkatan kinerja birokrasi, sehingga politisi berusaha 

melakukan inovasi kebijakan yang berada langsung di bawah kontrol wakil Bupati 

dengan melibatkan penuh masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan. 

Penelitian ini berusaha menemukan adalah menemukan pola politisasi institusional 

yang dilakukan oleh politisi terhadap biokrasi pada posko Gertak kabupaten 

Trenggalek. 

 

B. Politisasi Birokrasi 

 

 Hubungan antara politik dan birokrasi sangat dekat dan bahkan tidak dapat 

dipisahkan, walaupun dalam menjalankan peran mempunyai tugas yang berbeda. 

Sebagaimana pemahaman bahwa birokrasi adalah seluruh pejabat Negara yang 

berada dalam garis komando pejabat politik, atau secara sederhana semua pejabat 

dalam ruang lingkup eksekutif.
3
 Dari pengertian ini, bahwa birokrasi berada di garis 

terdepan dalam menjalankan keputusan politik, termasuk dalam memberikan 

                                                           
1
 Daniel S. Slossa, Mekanisme Persyaratan dan Tata Cara Pilkada Secara Langsung. 

(Yogyakarta: Media Presindo, 2005) hlm. 9  
2
 Miriam Budiharjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakata: PT. Gramedia Pustaka, 2008) 

hlm. 15  
3
 Anthonius Sitepu, Sistem Politik Indonesia. (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006) 

hlm. 165 
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pelayanan kepada masyarakat. Namun, ketika politisi berupaya melakukan control 

terhadap kinerja birokrasi, maka kondisi itu disebut sebagai politisasi birokasi. 

Pejabat politik memeliki kekuasaan melalui Pilkada, dengan kekuatan mandat rakyat 

yang dimiliki politisi membuat politisi mampu mengupayakan kebijakan-kebijakan 

untuk rakayat, sehingga politisi mampu mempengaruhi perilaku orang lain yang 

menjadikan perilakunya mengikuti keinginan dari politisi.
4
 

Nicholas Almenderes membagi istilah politisasi birokrasi menjadi dua: 

Pertama, institutional politicization (politisasi institusional) merupakan suatu 

feomenan dimana terjadi upaya politisi untuk melakukan control terhadap birokrasi. 

Kedua, Behavioral politicization adalah pembagian istilah politisi birokrasi yang 

menjadikan birokrasi sebagai subjek kajian, ketika politisi melakukan control 

terhadap birokrasi dan pada saat yang sama birokrasi berperilaku responsive terhadap 

politisi maka hal itu disebut sebagai politisasi perilaku.
5
 

Secara jamak, politisasi birokrasi lazim dilakukan dalam upaya penataan 

pejabat dalam lingkungan birokrasi, namun dalam penelitian ini politisasi dimaknai 

sebagai upaya politisi dalam mengarahkan kebijakan birokrasi. Kebijakan 

pengentasan kemiskinan merupakan visi dan misi dari politisi di kabupaten 

Trenggalek, sebagaimana yang dijelaskan Nicholas Almenderes bahwa salah satu 

motivasi politisasi Institusional adalah kebijakan-kebijakan yang diupayakan oleh 

politisi sebagai upaya mencapai tujuan pemerintahan. Inovasi kebijakan yang 

dilakukan politisi Trenggalek dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan 

dengan membentuk TKPKD yang didalamnya terdapat Posko Gertak patut dicermati 

dalam kerangka pemikiran politisasi Institusional.  

                                                           
4
 Op.,Cit., Miriam Budiarjo, hlm. 60 

5
 Nicholas Almendares, Politization of Bureaucracy. (SAGE International 

Encyclopedia of Political Science, 2011)  hlm. 1. Lihat juga dalam B. Guy Peters dan Jon 

Pierre, Politization of the Civil Service in Comparative Perspektive: Perspektive The Quest 

for Control. (New York: Routledge, 2004) hlm. 6 
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C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan meotode kualititatif deskriptif. Dalam penelitian 

ini akan memaparkan, menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik dari obyek 

yang akan diteliti agar didapatkan gambaran yang jelas, sistematik, dan faktual dari 

obyek penelitian supaya peneliti lebih gampang dalam memahami dan 

menyimpulkan. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif berusaha 

mempelajari segala seluk beluk yang terjadi di dalam masyarakat, baik itu berkaitan 

dengan norma, perilaku, kepercayaan dan atau berkaitan dengan hubungan sebab 

akibat yang terjadi di dalam enteitas masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif karena untuk melakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap fenomena 

politisasi institusional di Kabupaten Trenggalek.  

Penelitian kualitatif menggunakan data melalui wawancara mendalam kepada 

informan-informan yang terkait tema penelitian dan didukung dengan data-data baik 

yang berasal dari penelusuran dokumen ilmiah maupun dokumen pendukung lainya, 

hal itu diupayakan untuk melengkapi dan mempertajam data hasil wawancara. 

Setelah data dianggap telah jenuh, maka dilakukan analisis data mulai dari melakukan 

telaah terhadap data yang bersal dari indept inview dan berasal dari data yang 

dikumpulkan oleh peneliti melalui pengamatan lapangan. Proses selanjutnya data 

tersebut mengalami reduksi sehingga dapat disusun dalam kategori-kategori 

penelitian, dalam proses kategorisasi data sekaligus dilakukan tahap penngecekan 

keabsahan data. Data-data setelah melalui berbagai proses tesebut kemudian peneliti 

dapat menafsirkan data hingga sampai pada kesimpulan.  

 

D. Profil Posko Gertak 

Posko Gertak sebagai sebuah lembaga yang dibenuk oleh politisi sebagai 

bentuk inovasi kebijakan dalam hal penegentasan kemiskinan melalui Peraturan 

nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2021 melalui program Lintas Perangkat Daerah 

poin 17 yaitu program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masyarakat Miskin) dan 
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melalui keputusan Bupati Trenggalek nomor: 188.45/ 271/35.03.001.3/2017 tentang 

Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah. Peraturan ini sejalan dengan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan disebutkan bahwa pengertian Penanggulangan 

Kemiskinan adalah: upaya pemerintah daerah maupun pusat bersama dengan 

masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan pengurangan jumlah penduduk miskin 

yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6
  Dalam keputusan 

Bupati ini, Posko Gertak merupakan sekertariat dari Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan yang bertugas melakukan dukungan secara administrative dan teknis, 

serta menyiapkan bahan-bahan untuk mengambil kebijakan. Sehingga tugas posko 

Gertak
7
 adalah :  

1. menyiapkan pelaksanaan dan bahan rapat koordinasi tim; 

2. mendokumentasikan administrasi rapat koordinasi tim; 

3. mendokumentasikan Strategi Penanggulaangan Kemisskinan Daerah 

(SPKD) dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah (LP2KD); 

4. mengumpulkan dokumentasi pelaksanaan penanggulangan 

kemiskinan daerah; 

5. menyiapkan agenda kerja tim;  

6. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi program 

penanggulangan kemiskinan ke Tim Nasiional Perceepatan 

Penanggulagan Kemiskinan (TNP2K) dan Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur; 

7. mengelola pelayanan Posko GERTAK (Gerakan Tengok Bawah 

Masalah Kemiskinan); 

8. Melakukan monitoring pelaksanaan verifikasi, validasi dan updating 

data kemiskinan; 

                                                           
6
 Profil Inovasi Daerah Program Gertak (Gerakan Tengok Bawah Masalah 

Kemiskinan) BAB II Deskripsi Bentuk Inovasi Daerah, Trenggalek, 2017 
7
 Point keeenam dari keputusan Bupati Trenggalek nomor: 188.45/271 

/35.03.001.3/2017 tentang Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah 
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9. Menyiapkan kegiatan FGD dalam upaya penganggualnagan 

kemiskinan; 

10. Menyiapkan kegiatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan 

Sinergitas, Monitoring dan Evaluasi (KISS ME) Program-Program 

Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek; 

11. Menyiapkan kegiatan Lokakarya Penanggulangan Kemiskinan; 

12. Menyusun Jurnal Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

Kabupaten Trenggalek; dan 

13.  Mengelola Website  

 

Gambar 1. Strategi Implementasi Posko Gertak 

 

Sumber : Jurnal GERTAK edisi 1, 2016 

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek, 

Program Gertak memiliki lima strategi, yaitu:  

1. Golden Standart dan klasifikasi adalah tahap pertama dalam 

penanganan kemiskinan di Trenggalek, ada satu standart yang dimiliki 

oleh pemerintah dalam melakukan klasisikasi masyaraakt miskin yang 

menerima bantuan; 
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2. Mekanisme Mutasi, pemerintah melakukan pembeharuan data 

penduduk miskin per tiga bulan sekali. Sehingga bantuan yang 

disalurkan oleh pemerintah kepada penduduk miskin dapat tepat 

sasaran; 

3. Unit pelayanan terpadu adalah tempat dimana segala bentuk layanan 

kepada masyarakat miskin dapat dilaksanakan; 

4. Bina ekonomi rakyat, program Gertak bukan hanya berkutat dengan 

angka dan bantuan-bantuan kepada masyarakat miskin, namun juga 

bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan ekonomi sehingga 

mampu melepaskan masyarakat dari garis kemiskinan; 

5. Redefinisi dan Evaluasi, setiap bentuk program harus terus dilakukan 

evaluasi sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan pelayanan, 

sehingga dalam upaya penegentasan kemiskinan di kabupaten 

Trenggalek tercipta koordinasi yang baik antara Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan.  

 

Susunan Keanggoatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah: 

Penanggungjawab Bupati Trenggalek; ketua Wakil Bupati; wakil ketua Sekertaris 

Daerah; Sekertrais, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
8
 Dengan 

wakil Bupati sebagai ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

diharapkan program Gertak dapat dengan cepat dan tepat untuk pelakukan percepatan 

pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.  

 

E. Relasi Politisi dan Birokrasi  

Kemiskinan menjadi salah satu isu nasional yang harus dipecahkan oleh 

pemegang amanat rakyat. Sehingga dalam upaya menanggulanginya diperlukan 

                                                           
8
 Lampiran  keputusan Bupati Trenggalek nomor: 188.45/271 /35.03.001.3/2017 tentang Tim 

Koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah 
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sinergitas yang baik antara politisi dan birokrasi. Angka kemiskinan yang tinggi 

menjemput pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada tahun 2015 di 

Kabupaten Trenggalek, sebanyak 92.170 jiwa atau 13.29% penduduk kabupaten 

Trenggalek berada dibawah garis kemiskinan, kondisi tersebut meningkat 0.29% dari 

tahun 2014 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 89. 968 jiwa.  

Gambar 2. Angka Kemiskinan Makro Kab. Trenggalek Tahun 2011-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS, 2017 

  

 Angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek pada periode kepemimpinan 

pasangan Bupati dan Wakil Bupati periode 2010-2015 telah mengalami penurunan 

yang cukup baik sebesar 1.51% yaitu pada tahun 2011 sebesar 14.90% dan 

mengalami penurun pada tahun 2015 menjadi 13.39%. Penurunan ini merupakan 

hasil dari program kebijakan yang diinisiasi oleh pemimpin politik dan 

diselenggarakan oleh birokrasi dengan baik melalui program Trenggalek (Trengginas 

Galang Ekonomi) dan Program APP (Anty Poverty Program).  

 Angka kemiskinan berusaha ditekan oleh pemerintah di Kabupaten 

Trenggalek dengan mencanangkan 1 digit angka penduduk miskin pada tahun 2021. 

Dengan target itu, pemerintah Daerah kemudian melakukan konsolidasi perangkat 

Daerah kedalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan ujung 

tombaknya Posko Gertak di bawah koordinasi langsung wakil Bupati Trenggalek.  
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Dalam upaya pengentasan kemiskinan ini, posko Gertak yang sedianya 

dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di kabuapaten Trenggalek 

ternyata dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah solusi bagi segala permasalahan di 

tengah masyarakat. Laporan masyarakat yang masuk di Posko Gertak pada April 

2018 sebanyak 586 laporan, dan sejak posko Gertak diresmikan, sudah menampung 

kurang lebih 4000 laporan.
9
 Posko Gertak dianggap mampu secara tepat dan cepat 

memberikan data dan mengupayakan solusi dari permasalahan yang ada di 

masyarakat. Kondisi semacama itu tidak terlepas dari kewenangan kusus yang 

dimiliki oleh Gertak yaitu hak disposisi kepada semua lembaga melalui ketua Tim 

Koordinasi penanggulangan Kemiskinan yang dijabat oleh Wakil Bupati 

Trenggalek.
10

 

Relasi antara Politisi dan Birokrasi dalam Posko Gertak merupakan suatu hal 

diluar kebiasaan, control yang kuat dari politisi terhadap kebijakan posko Gertak 

membuat Gertak memiliki power tersendiri dalam lingkungan birokrasi di Kabupaten 

Trenggalek. Posko Gertak yang di dalamnya tergabung komunitas Ikatan Sedulur 

Trenggalek memiliki daya tawar untuk men-trigger birokrasi dalam percepatan 

penanggualangan kemiskinan. Dalam satu sisi, politisi mendapat keuntungan dari 

adanya posko Gertak ini, namun disisi lain, birokrasi dilemahkan dalam hal aduan 

dan data. Birokrasi yang tergabung dalam TKPK hanya berkecimpung pada saat 

eksekusi program.  

F. Pola Gertak dalam Politisasi Institusional 

Pilkada 2015 merupakan sejarah baru bagi masyarakat di pesisir selatan Jawa 

Timur, Trenggalek. Pasalnya, masyarakat Trenggalek memiliki pemimpin politik 

termuda di Indonesia. Pasangan Emil Dardak dan Nur Arifin yang didukung 

mayoritas Partai politik di Trenggalek (PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai 

Golkar, Partai Gerindra, dan PAN) unggul dari pasangan petahana M. Kholik dan 

                                                           
9
 Data diperoleh dari tkpk.trenggalek.go.id 

10
 Hasil wawancara dengan Staf Gertak. Pada 23 Nov 2017 
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Handoko dengan perolehan suara 76.2% berbanding 24.8%.
11

 Sebagai kepala Daerah 

yang masih muda, pasangan Emil dan Nur Arifin bertekad untuk merubah citra 

kabupaten Trenggalek dari kabupaten tertinggal menjadi kabupaten yang maju di 

wilayah selatan Jawa Timur. Tekad itu termasuk dalam visi-misi yang kemudian 

dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Trenggalek 

tahun 2016-2021.  

Salah satu visi-misi Emil dan Nur Arifin adalah meningkatkan keberpihakan 

pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang 

berpenghasilan rendah yang kemudian disebut program Gertak (Gerakan Tengok 

Bawah Masyarakat Miskin) dengan upaya pada akhir masa jabatan, tahun 2021 angka 

kemiskinan di kabupaten Trenggalek berada di angka 1 digit. Dengan tujuan itu 

pemerintah dituntut untuk kerja dengan ekstra dalam mengupayakanya, karena pada 

tahun 2015 angka kemiskinan di Trenggalek berada di angka 13.39% sehingga perlu 

setidaknya 3.5% penurunan angka kemiskinan di Trenggalek.  

 Dengan kondisi permasalahan yang dihadapi itu, pada saat yang sama politisi 

di Trenggalek tidak menemukan birokrasi yang mampu dengan sigap dan cepat untuk 

mengawal program pengentasan kemiskinan. Sehingga politisi di Trenggalek 

membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang 

diejawantahkan di Trenggalek dengan melibatkan seluruh SKPD di Kabupaten 

Trenggalek. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah bertangung jawab 

kepada Bupati dan ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

dijabat oleh wakil Bupati Trenggalek.  

Di dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah juga terdapat 

unsur swasta sebagai representasi dari partisipasi masyarakat seperti Baznas, IST 

(Ikatan Sedulur Trenggalek) dan Paguyuban Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). 

Untuk mempermudah koordinasi lintas sector maka dibentuk sekertariat Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang disebut Posko Gertak. Dalam 

                                                           
11

 Data hasil dari www. kpu-trenggalekkab.go.id  
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perjalananya, posko Getak dianggap mampu merespon dengan cepat aduan 

masyarakat yang berkaitan dengan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Posko 

Getak dalam merepon aduan masyarakat tidak dapat melakukan ekseskusi secara 

langsung, dikarenakan berkaitan dengan tupoksi dan anggaran. Maka, ekseskuis 

aduan dilanjutkan kepada dinas-dinas terkait sesuai dengan tupoksi bidangnya. 

Namun apabila posko Gertak melalui petunjuk ketua Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah memandang perlu untuk segera melakukan 

tindakan maka Posko Gertak berkoordinasi dengan Baznas Kabupaten Trenggalek 

terkait support anggaran.  

Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek dalam upayanya mereleasisasikan janji 

politiknya yang terkait dengan percepatan pengentasan kemiskinan melakukan 

rekayasa kebijakan dengan melakukan control dan pengawasan kepada birokrasi 

melalui posko Gertak. Posko Gertak juga memberikan ruang bagi komunitas Ikatan 

Sedulur Trenggalek sebagai representasi dari civiel society untuk turut 

mengupayakan pengentasan kemiskinan di kabupaten Trenggalek. pada saat yang 

sama, upaya pencapaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati tidak mendapat support 

yang memadai dalam lingkungan birokrat. Sumber Daya Manusia menjadi salah satu 

faktor yang membuat program percepatan pengentasan kemiskinan menjadi tidak 

optimal.  

Berangkat dari dua kondisi yang berkelindan tersebut, maka dipandang perlu 

untuk memotong alur kerja birokrasi dengan melahirkan Posko Gertak yang berada 

langsung di bawah Bupati. Pola kerja semacam ini merupakan politisasi Institusional 

yang dilakukan oleh Emil Dardak dan Muhammad Arifin sebagai Bupati dan Wakil 

Bupati terpilih untuk merealisasikan kepentingan program mereka. Posko Gertak 

merupakan sebuah terobosan sekaligus langkah bagi pasangan Emil dan Nur Arifin 

dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan namun memanfaatkan satu gerakan 

terpadu untuk mempermuda impelementasi program-program atau janji politik 

selama masa kampanye mereka.  Posko Gertak seolah-olah menjadi sebuah harapan 

ditengah-tengah kinerja birokrasi yang lemah dan justru dilegitimasi oleh Wakil 
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Bupati sebagai tangan kanan langsung untuk menjembatani program kerja mereka 

selama lima tahun.  

 

G. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan adalah Politisasi Institusional terjadi dalam program percepatan 

pengentasan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.  

1. Bupati dan wakil Bupati terpilih membentuk sebuah lembaga ad hoc 

yang berada langsung di bawah Wakil Bupati Trenggalek, sehingga 

control dan pengawasan terhadap birokrasi dapat dilaksanakan secara 

lebih leluasa oleh politisi.  

2. Pemenuhan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam 

mendukung program-program kemanusiaan yang sudah dilakukan 

oleh komunitas Ikatan Sedulur Trenggalek. 

3. Program percepatan pengentasan kemiskinan merupakan agenda 

kebijakan dalam rangka mewujudkan visi-misi Bupati dan Wakil 

Bupati, sehingga politisi mendayagunakan seluruh aspek birokrasi 

untuk mencapai tujuan tersebut.  
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