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ABSTRAK 

 
Lilik Kristianto, S240908006, Sinergi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Surakarta (Studi Implementasi 
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kota 
Surakarta). 
 

Latar belakang penelitian ini adalah perlunya sinergi kebijakan 
penanggulangan kemiskinan untuk efektivitas dalam implementasi program 
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan dan kelembagaan  yang mendukung 
sinergi dalam penanggulangan kemiskinan, dan untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis bentuk-bentuk sinergi dalam implementasi program-program 
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kota Surakarta 
(PNPM MP, BLPS-P2FM KUBE, P2MBG, Perbaikan RTLH, dan DPK).  

Penelitian ini menggunakan kerangka teori : governance dan kolaborasi. Teori 
governance digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis sinergi antar pelaku 
penanggulangan kemiskinan. Teori kolaborasi untuk menjelaskan dan menganalisis 
bentuk-bentuk sinergi dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Kelurahan 
Sangkrah, Kelurahan Sudiroprajan, dan Kelurahan Kratonan Kota Surakarta. Satuan 
kajian dalam penelitian ini yaitu : dokumen kebijakan, pedoman program, dan pelaku 
penanggulangan kemiskinan. Sumber data primer diperoleh dengan tehnik purposive 
sampling dengan informan yaitu pelaksana program, serta tokoh masyarakat. Tehnik 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi 
kebijakan dan pedoman program, serta menggunakan catatan lapangan. Tehnik 
analisis data menggunakan tehnik analisis interaktif, menurut Miles dan Huberman 
yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
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Kesimpulan menunjukkan : 1) Kebijakan dan kelembagaan yang mendukung 
sinergi dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta, yaitu : Perpres Nomor 
13 Tahun 2009 (kluster program dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan), 
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta (strategi kolaborasi), dan 
pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta 
(TKPKD). 2) Terdapat Jaringan kebijakan yang mendukung sinergi penanggulangan 
kemiskinan. 3) Beberapa bentuk sinergi dalam implementasi program-program 
penanggulangan kemiskinan : sinergi kelompok sasaran, sinergi dalam perencanaan, 
sinergi program dan sinergi kegiatan antar program (PNPM MP, Perbaikan RTLH, 
dan DPK), serta sinergi dalam pelaksanaan masing-masing program dalam bentuk 
sinergi pelaku dan sinergi sumber daya (Perbaikan RTLH dan P2MBG).  

Rekomendasi dari penelitian ini : perlunya memperkuat peran TKPKD dalam 
proses sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan; sinkronisasi dan 
sinergi program-program pemberdayaan masyarakat, dan mengembangkan kolaborasi 
dalam implementasi program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis 
pemberdayaan masyarakat.  
 
Kata kunci : sinergi, sinergi kebijakan penanggulangan kemiskinan, governance, dan  

        kolaborasi. 
ABSTRACT 

 

Lilik Kristianto, S240908006, The Synergy of Poverty Reduction Policy Which 
Based on Community Empowerment in Surakarta City  (The Implementation Study  
of Poverty Reduction Program  Which Based on Community Empowerment in 
Surakarta City ).  
 
 The background of this research is that synergy of poverty reduction policy is 
needed for effectivity in the implementation of  poverty reduction programs which 
based on community empowerment. The research aims to describe the policy and 
institution which support synergy of poverty reduction, and also to describe and to 
analyze  forms  the synergy of programs implementation of poverty reduction which 
based on community empowerment  implemented in Surakarta City (PNPM MP, 
BLPS-P2FM KUBE, P2MBG, Perbaikan RTLH, dan DPK). 

It use theoritical framework : Governance and Collaboration.  Governance 
theory is used to explain and to analyze synergy among actors of poverty reduction 
policy. Collaboration theory is used to explain and to analyze synergy of 
implementation of poverty reduction programs which based on community 
empowerment.   

The research used qualitative method. The locations were Sub District 
Sangkrah, Sub District Sudiroprajan, and Sub District Kratonan of Surakarta City. 
Unit of analysis in the research were poverty reduction policy documents, the 
program guidance, and actors  of poverty reduction. The primary data sources was 
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collected using purposive sampling technique from implementors, and from society 
elders. Technique of Data Collecting employed  observation, in depth interview, 
study of poverty reduction policy and program guidance, and field note as well. The 
data analysis technique used interactive analysis technique, according to Miles and 
Huberman : data collection, data reduction, data presentation, and conclusion 
drawing.  

The conclusions show that : 1) The policy and institution which support the 
sinergy of poverty reduction policy in Surakarta City, are :  Perpres Nomor 13 Tahun 
2009 (The program cluster and Institution for poverty reduction), Strategi 
Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta (Collaboration Strategy), and Tim 
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta (Team for poverty 
reduction). 2)  There is policy networking which supports the sinergy of poverty 
reduction policy. 3) Several forms of synergy in the implementation of poverty 
reduction policy, such as : synergy of target groups, synergy in planning, synergy of 
programs and sinergy of program activities (PNPM MP, Rehap RTLH, and DPK), 
and synergy of the implementor/ actors and sinergy of resources (Rehap RTLH dan 
P2MBG).  

The recommendation of this research  are the necessity to develop which role 
of TKPKD in the synergy and synchronization process of community empowerment 
programs; and to develop collaboration in implementation of the poverty reduction 
programs which based on comunity empowerment. 
 
   
Keywords : synergy, synergy of poverty alleviation policy, governance and 
collaboration. 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sampai saat ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Indonesia masih 

menghadapi permasalahan kemiskinan yang bersifat multidimensional.  

Kemiskinan menjadi sebab dan akibat dari lingkaran setan (vicious cyrcle)- 

rangkaian permasalahan pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia 

Indonesia, dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut 
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digambarkan dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin dan jumlah 

pengangguran terbuka, serta masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia 

(Indonesia) Indonesia dibanding mayoritas negara-negara lain. Kualitas sumber 

daya manusia ditandai oleh indeks pembangunan manusia (IPM) atau human 

development index (HDI). Indeks pembangunan manusia merupakan indikator 

komposit status kesehatan yang dilihat dari angka harapan hidup saat lahir, taraf 

pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf penduduk dewasa dan 

gabungan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar, menengah, tinggi, 

serta taraf perekonomian penduduk yang diukur dengan pendapatan domestik 

bruto (PDB) per kapita dengan paritas daya beli. 

Merujuk data dalam Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Nasional 

(RPJMN) Tahun 2010-2014, perkembangan jumlah penduduk miskin, jumlah 

pengangguran, dan indeks pembangunan manusia (IPM)  di Indonesia antara 

tahun 2004-2009 sebagai berikut :  

Tabel 1 
Jumlah Penduduk Miskin, Jumlah Pengangguran dan Indek Pembangunan 

Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2004-2009 
 

No Jumlah Penduduk 
Miskin, Jumlah 

Pengangguran dan 
IPM Indonesia  

Tahun 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Jumlah Penduduk Miskin 
(juta orang)  

36.10 
juta   

35.10 
juta 

39.30 
juta 

37.17 
juta 

34.96 
juta 

32.53 
juta 

2 Tingkat Kemiskinan  (%) 16.66 % 15.97 % 17.75 % 16.58 % 15.42 % 14.15 % 
3 Pengangguran Terbuka 

(juta orang) 
10.25 
juta 

11.9 
juta 

10.93 
juta 

10.01 
juta 

9.39 
juta 

8.96 juta 

4 Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) (%) 

9.86 % 11.24% 10.28 % 9.11% 8.39 % 7.87 % 
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Sumber : Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 
2010-2014, Lampiran : Buku I dan Buku II, 2010; dan http:/hdr.undp.org/en/ 
statistic. 

 
Di Kota Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta 

Nomor 470/98/1/2007 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Miskin Kota 

Surakarta, pada tahun 2007 jumlah keluarga miskin (Gakin) di Kota Surakarta 

sebanyak 29.764 KK; total jumlah penduduk miskin (termasuk warga miskin di 

panti asuhan, difabel, dan penyandang masalah sosial) sejumlah 107.004 jiwa. 

Prosentase jumlah penduduk miskin di masing-masing kecamatan yaitu : 

Banjarsari (29.46%), Jebres (24.43%), Pasar Kliwon (20.58%), Laweyan 

(16.57%) dan Serengan (8.97%). 

Berdasarkan data dalam Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 

(Bapermas, P3AKB) Kota Surakarta Nomor 511.1/662/VIII/2009 tentang 

Permohonan Alokasi Raskin Bulan Agustus 2009; dan data Bagian Administrasi 

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surakarta, diketahui bahwa Rumah Tangga 

Sasaran (RTS) penerima raskin : tahun 2008 sebanyak 26.521 KK, tahun 2009 

sebanyak 22.729 KK dan tahun 2010 sebanyak 21.954 KK yang terdiri dari 

11.251 rumah tangga hampir miskin, 7.135 rumah tangga miskin, dan 3.568 

rumah tangga sangat miskin. Merujuk data dari Bappeda Kota Surakarta dan 

5 Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) 

0,711 0,723 0.729 0,734 
 

nA nA 

6 Peringkat IPM     108 dari  
177 
negara 

 

107 dari 
177 
negara 

 

111 dari 
182 
negara 

 

111 dari 
182 
negara 

 

nA nA 
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Bapermas, P3AKB Kota Surakarta, bahwa jumlah penduduk miskin di Kota 

Surakarta pada tahun 2009 mencapai 104.988 jiwa, ditambah jumlah gakin di 

Panti Sosial, Diffabel, total penduduk miskin di Kota Surakarta sebanyak 106.389 

jiwa. 

Untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, berbagai program 

penanggulangan kemiskinan telah digulirkan oleh Pemerintah sejak era Orde Baru 

hingga saat ini. Beberapa program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan masyarakat yang pernah dilaksanakan yaitu : Kredit Usaha Kecil 

(KUK), Kredit Industri Kecil (KIK), Kredit Candak Kulak (KCK), Inpres Desa 

Tertinggal (IDT), Padat Karya, Jaring Pengaman Sosial- Program Daerah 

Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (JPS-PDMDKE), Program Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD), P4K, TPSP-KUD, Unit Ekonomi 

Desa dan Simpan Pinjam (UEDSP), Pengembangan Kawasan Terpadu, Program 

Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan 

Perkotaan (P2KP).  

Dalam era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla 

(Kabinet Indonesia Bersatu I), Pemerintah menetapkan salah satu prioritas dan 

arah kebijakan pembangunan untuk menanggulangi kemiskinan. Sesuai dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN) Tahun 2004-2009, 

khususnya berkaitan dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah 

satu sasarannya yaitu : menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi 8,2% dan 
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pengurangan pengangguran menjadi 5,1%  dari total angkatan kerja pada tahun 

2009.   

Pemerintah meluncurkan tiga kelompok (kluster) program 

penanggulangan. Dalam materi presentasi Deputi Menkokesra Bidang Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan (2008) yang berjudul “Harmonisasi Program-

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat” dan 

Buletin Sambung Hati 9949 edisi bulan November 2009,  terdapat tiga kluster 

program untuk penanggulangan kemiskinan yaitu :   

1. Program-Program dalam kluster program Bantuan dan Perlindungan Sosial. 

Kelompok program ini bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, 

pengurangan beban hidup, serta  perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. 

Program ini dianalogikan dengan pemberian ikan kepada masyarakat miskin 

dan kelompok rentan lainnya seperti kaum miskin, lansia, korban bencana dan 

konflik, penyandang cacat, komunitas adat terkecil, yang jumlahnya 19,1 juta 

Rumah Tangga Sasaran (RTS) secara nasional. Program-program dalam 

Kluster ini meliputi : Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras untuk Rumah Tangga 

Miskin (Raskin), Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau Program Keluarga 

Harapan (PKH),  Bantuan untuk Pengungsi/ Korban Bencana, Bantuan untuk 

Penyandang Cacat dan Bantuan untuk Kelompok Lansia. Bantuan untuk 

Penyandang  Cacat diberikan kepada penyandang cacat permanen, dalam arti 

tidak dapat menghidupi diri sendiri dan sepenuhnya tergantung kepada orang 
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lain dalam melakukan aktivitas. Pemerintah memberikan bantuan dana 

jaminan sosial bagi penyandang cacat berat dengan indeks Rp 300.000 per 

orang per bulan selama 12 bulan. Bantuan pelayanan dan jaminan sosial lansia 

terlantar diberikan kepada masyarakat yang tidak berdaya secara fisik, 

ekonomi, dan sosial. Bantuan Lansia dikirim lewat PT POS Indonesia dan 

para pendamping bertugas mengantar dana bantuan tersebut kepada penerima 

yang berhak. Pemerintah memberikan bantuan dana jaminan sosial bagi 

Lansia dengan indeks Rp 300.000 per orang per bulan selama 12 bulan. 

Anggaran dan Sasaran Program-Program Bantuan dan Perlindungan Sosial 

tercantum dalam tabel berikut : 

 

 

 

 

Tabel 2 
Anggaran dan Sasaran Program-Program Bantuan dan Perlindungan Sosial 

 
No Nama 

Program 
Anggaran/  

Sasaran 
Tahun 

2005 2006 2007 2008 2009 
1 Jamkesmas 

 
Anggaran 2,1 triliun 3,6 triliun 4,6 triliun 4,6 triliun 7,2 triliun 

Sasaran 60 juta jiwa 60 juta jiwa 76,4 juta jiwa 76,4 juta 
jiwa 

76,6 juta 
jiwa 

2 Raskin 
  

  

Anggaran 4,65 triliun 5,7 triliun 6,28 triliun 11,86 triliun 12,98 
triliun 

Ton 2.061.793 1.624.500 1.736.007 3.342.500 3.329.514 
Sasaran (RTS) 8.300.000 10.830.000 10.830.000 19.100.000 18.500.000 

3 BOS 
 

Anggaran 
Pendidikan 

78,5 triliun 122,9 triliun 142,2 trilun 154,2 triliun  

Anggaran BOS 5,6 triliun 10,2 triliun 11,5 triliun 11,2 triliun 16 triliun 
4 BTB/  PKH Anggaran   1 triliun 1,1 triliun 1,1 triliun 
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Sasaran   500.000 RTSM 
di Sumatera 
Barat, DKI 
Jakarta, Jawa 
Barat, Jawa 
Timur, Sulawesi 
Utara, 
Gorontalo, dan 
Nusa Tenggara 
Timur. 

 

700.000 
RTSM 

13 provinsi. 
Enam 
provinsi 
tambahan 
adalah NAD, 
Sumatera 
Utara, DIY, 
Banten, 
Nusa 
Tenggara 
Barat dan 
Kalimantan 
Selatan. 

720.000 
RTSM di 

13 Provinsi 
dan 70 

Kabupaten 

5 Bantuan 
untuk 

Penyandang  
Cacat 

 

Anggaran  13,5 miliar 21,6 miliar 36 miliar 36 miliar 

Sasaran  
 

 

 3.750 jiwa 6.000 jiwa 10.000 jiwa 17.000 jiwa 

6 Bantuan 
untuk 
Lansia 

Anggaran  9 miliar 12 miliar 15 miliar 36 miliar 

Sasaran 
(orang) 

 2.500  jiwa 3.500 jiwa 5.000 jiwa 10.000 jiwa 

Sumber : Buletin 9949, November 2009. 

2. Program-Program Pemberdayaan Masyarakat. Kluster ini diibaratkan sebagai 

kail, dimana pemerintah melaksanakan program-program yang tergabung 

dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM 

Mandiri yang diluncurkan pemerintah pada 30 April 2007. Melalui Program 

ini dibangun infrastruktur seperti jalan kampung, jembatan, irigasi, air bersih, 

sarana pendidikan, sarana kesehatan, bantuan dana bergulir untuk usaha, unit 

ekonomi produktif (UEP), simpan pinjam perempuan (SPP) dan sebagainya.  

Anggaran PNPM Mandiri tahun 2007 sebesar Rp 2,794 triliun, tahun 2008 

sebesar Rp 5,924 triliun, dan tahun 2009 sebesar Rp 7,647 triliun. Tahun 2008 

untuk PNPM Penguatan mencakup 3,999 kecamatan dan 47.954 desa dan 
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menciptakan lapangan kerja sebanyak 927.000 orang. Untuk tahun 2009 

seluruh kecamatan berjumlah 5.270 kecamatan mendapat dana PNPM 

Mandiri yang besarnya rata-rata Rp 3 miliar per kecamatan dan diharapkan 

mampu menyerap lapangan kerja 2 juta orang.  

3. Program UMKM untuk Kemandirian Masyarakat. Dalam upaya mengurangi 

kemiskinan dan pengangguran, serta memberdayakan usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM), pemerintah melaksanakan program Kredit Usaha Rakyat 

(KUR). Kluster ini diibaratkan sebagai perahu, di mana UMKM mendapat 

kredit usaha dari bank-bank milik negara yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank 

Mandiri, dan Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin dan Bank BTN. Hingga 

Oktober 2009 KUR yang telah disalurkan sebesar Rp 8.332.161.000.000 

dengan jumlah nasabah 2.236.926 orang. Pada tahun 2008, KUR menciptakan 

lapangan kerja untuk 4,59 juta orang. Pada tahun 2009 diperkirakan akan 

membuka lapangan kerja untuk 6 juta orang. 

Alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu :  pada  tahun 2004  

mencapai Rp 19 triliun, tahun 2005  meningkat 26.3 % menjadi Rp 24 triliun, 

tahun 2006 meningkat 70.8 % menjadi Rp 41 triliun, tahun 2007 meningkat 

24.4% menjadi Rp 51 triliun dan tahun 2008 meningkat 13.7 % menjadi Rp 58 

triliun dan tahun 2009 meningkat 12 % menjadi 66,2 triliun.  

Berbagai program penanggulangan kemiskinan dengan dukungan 

peningkatan anggaran untuk pengentasan kemiskinan yang cukup signifikan sejak 
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tahun 2004 hingga tahun 2009, mampu menurunkan jumlah penduduk miskin di 

Indonesia walaupun tidak secara drastis.  Tingkat kemiskinan yang pada tahun 

2007 sebesar 16,58 persen, pada tahun 2008 sudah menurun menjadi sebesar 

15,42 persen, pada tahun 2009 tingkat kemiskinan menurun lagi menjadi 14,15 

persen. Tetapi, target yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2004-2009 untuk 

menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi 8,2% pada tahun 2009 tidak 

tercapai.  

Dalam era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono (Kabinet 

Indonesia Bersatu II), Pemerintah tetap menetapkan salah satu prioritas dan arah 

kebijakan pembangunan untuk menanggulangi kemiskinan. Berdasarkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, sasaran bidang 

penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan adalah menurunkan 

tingkat kemiskinan menjadi sebesar 8 - 10% pada akhir 2014.  

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan dan prioritas program 

penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan Pemerintah tahun 2010-2014 

dalam tabel berikut yaitu : Pertama, meningkatkan pertumbuhan pada sektor-

sektor yang menyerap tenaga kerja dan efektif menurunkan kemiskinan. Kedua, 

Meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan dalam rangka mempercepat 

penurunan kemiskinan. Ketiga, meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan 

kemiskinan di daerah khususnya daerah tertinggal dan korban bencana.  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, kelompok program penanggulangan 
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kemiskinan terdiri dari kelompok program : berbasis bantuan dan perlindungan 

sosial, berbasis pemberdayaan masyarakat, dan berbasis pemberdayaan usaha 

mikro dan kecil.  

Untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Surakarta, beberapa program 

Pemerintah Pusat yang dilaksanakan antara lain : Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(Jamkesmas), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Langsung Tunai 

(BLT), Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin),  Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan), 

Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan 

Sosial (PPFM-BLPS) atau dikenal dengan Kelompok Usaha Bersama Ekonomi 

(KUBE), dan Padat Karya Produktif serta Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Menindaklanjuti pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan 

kemiskinan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan dalam rangka 

desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, Pemerintah Daerah berperan besar 

untuk menanggulangi kemiskinan. Pemerintah Daerah dengan didukung 

stakeholders dan masyarakat, dapat mengembangkan prakarsa untuk menyusun 

berbagai kebijakan dan melaksanakan program-program penanggulangan 

kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Daerah juga 

dapat berperan dengan menyediakan dana atau program pendamping untuk 

pelaksanaan program-program dari Pemerintah Pusat. 

Beberapa program berbasis pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan 

oleh Pemerintah Kota Surakarta meliputi : Program bantuan perbaikan/rehap 
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Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); Sanitasi Masyarakat (Sanimas); Bantuan 

operasional Posyandu Balita dan Lansia;  Kegiatan pendidikan ketrampilan, 

pembangunan tempat usaha, pinjaman modal bergulir untuk koperasi dan usaha 

mikro kecil dan menengah (UMKM); Solo Techno Park; Pengembangan Wisata 

Kuliner-Galabo, alokasi Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) dan Program 

Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender (P2MBG). 

Program-program pemberdayaan dari Pemerintah dan Pemerintah Kota 

Surakarta yang dilaksanakan di tingkat kelurahan meliputi : PNPM Mandiri 

Perkotaan, BLPS- P2FM (KUBE), Bantuan Rehap RTLH, P2MBG, Padat Karya 

Produktif dan DPK.   

Untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan dalam rangka 

mempercepat penurunan kemiskinan, salah satunya melalui sinkronisasi 

kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta harmonisasi antar 

pelaku. Berbagai program pemberdayaan masyarakat dari Pemerintah dan 

Pemerintah Kota Surakarta memerlukan sinergi baik dalam tataran kebijakan, 

kelembagaan dan implementasi program. Penanggulangan kemiskinan 

memerlukan perubahan yang cukup sistemik dan menyeluruh, namun 

penanganannya selama ini cenderung parsial sektoral, tidak terintegrasi, dan 

belum sinergis.  

Dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Surakarta 

(2008:3), disebutkan : tindakan penanganan kemiskinan menghadapi 

permasalahan dan tantangan, antara lain : 1) Indikator atau tolok ukur kriteria 
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penduduk miskin masih banyak perbedaan diantara beberapa SKPD, sehingga 

data yang dihasilkan juga berbeda.  2) Belum sepenuhnya memberdayakan 

masyarakat. 3) Terjadi salah sasaran. 4) Tidak optimalnya pengelolaan dana. 5) 

Usaha yang dipilih tidak berorientasi pasar. 6) Distribusi dana kurang 

mendasarkan pada kebutuhan nyata. 7) Belum terpadunya pelaksanaan kegiatan. 

8) Mental dan perilaku, pola ketergantungan pada bantuan dan lemahnya motivasi 

untuk melakukan usaha produktif. 9) Perilaku budaya masyarakat yang senang 

menerima bantuan sehingga apabila ada pendataan untuk bantuan jumlah 

masyarakat miskin selalu bertambah. 10) Program yang bergulir di masyarakat 

setelah selesai tidak ada mekanisme monitoring dan evaluasinya. 11) Lemahnya 

koordinasi masing-masing SKPD saat menyusun intervensi kemiskinan.   

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penelitian tentang Sinergi 

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di 

Kota Surakarta relevan dan menarik untuk dilakukan. Program-program 

pemberdayaan masyarakat yang diteliti mencakup : PNPM Mandiri Perkotaan, 

KUBE, Bantuan Rehap RTLH, P2MBG, dan DPK. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisa sinergi kebijakan penanggulangan kemiskinan 

berbasis pemberdayaan masyarakat di Kota Surakarta.  Secara terperinci, 

permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini yaitu :  
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1. Bagaimana kebijakan dan kelembagaan yang mendukung sinergi dalam 

penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta ? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk sinergi dalam implementasi program-program 

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang 

dilaksanakan di tingkat kelurahan di Kota Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan :    

1. Mendeskripsikan kebijakan dan kelembagaan  yang mendukung  sinergi 

dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta. 

2. Mendeskripsikan dan menganalis bentuk-bentuk sinergi dalam 

implementasi program-program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di tingkat kelurahan di Kota 

Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:  

1. Manfaat Praktis.  

Memberikan rekomendasi untuk sinergi dalam penanggulangan 

kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di 

tingkat kelurahan di Kota Surakarta. 

2. Manfaat Akademik.  
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Mengembangkan pengetahuan tentang sinergi dalam inplementasi 

kebijakan penanggulangan kemiskinan yang mendasarkan pada kajian 

teori  governance dan teori kolaborasi  collaboration. Teori governance 

merupakan basis teori untuk menjelaskan dan menganalisa sinergi peran 

antar pelaku (aktor) kebijakan penanggulangan kemiskinan. Teori 

kolaborasi untuk menjelaskan dan menganalisa bentuk-bentuk sinergi. 

 
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Konsep Sinergi, Kebijakan Publik dan Sinergi Kebijakan  

1. Konsep Sinergi  

      Dalam Kamus Besar Indonesia (1990), sinergi diartikan sebagai kerjasama 

antara orang atau organisasi yang hasil keseluruhannya lebih besar dari pada 

jumlah hasil yang dicapai jika masing-masing bekerja sendiri.  

Sinergi merupakan kekuatan untuk mengkombinasikan perspektif-

perspektif, sumber daya, dan keahlian dari sekelompok orang atau organisasi. 

Konsep ini merujuk dalam jurnal yang ditulis Roz. D. Lasker, Ellisa E. Weiss, 

and Rebecca Miller, berjudul “Partnership Synergy : a Practical Framework for 

Studying and Strengthening the Collaborative Advantage”.  Fried and Rundall 

(1994); Lasker et all (1997); Mayo (1997); Richardson  and Allegrante (2000); 

Taylor-Powell, Rossing and Geran (1998) mengartikan sinergi sebagai The power 
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to combine the perspectives, resources, and skills of a group of people and 

organization (Roz. D. Lasker, Ellisa E. Weiss, and Rebecca Miller, 2001:5). 

Konsep sinergi mempunyai kesamaan dengan konsep kolaborasi. Menurut 

Roz. D. Lasker, Ellisa E. Weiss, dan Rebecca Miller (2001:5), kolaborasi 

merupakan proses individual dan organisasi independen yang mengkombinasikan 

sumber daya manusia dan sumber daya material untuk dapat mencapai tujuan 

mereka, daripada mencapai tujuan tersebut sendirian.  

Definisi yang lain merujuk dalam Pedoman Program Penanggulangan 

Kemiskinan Terpadu (PAKET P2KP) (2006:68), sinergi diartikan sebagai suatu 

situasi yang terjadi bila suatu kerjasama menghasilkan lebih besar dari 

penjumlahan hasil masing-masing pihak bila mengerjakannya sendiri-sendiri. 

Secara rinci ciri-ciri sinergi  dapat dikatakan sebagai berikut : 1) Punya tujuan 

bersama. 2) Berorientasi pada hasil bersama. 3) Hasil bersama lebih besar 

daripada penjumlahan hasil masing-masing. 4) Proses pengembangan alternatif 

ketiga. 

Mendasarkan beberapa konsep di atas,  sinergi bisa diartikan sebagai suatu 

proses kerjasama antara beberapa orang atau organisasi untuk mengkombinasikan 

perspektif, sumber daya dan keahlian yang dimiliki; berorientasi pada hasil 

bersama dan tujuan bersama; dan menghasilkan sesuatu yang lebih besar, 

daripada  diupayakan oleh masing-masing. Dalam proses sinergi dapat 

dikembangkan alternatif ketiga sebagai bagian dari proses tersebut. 
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2. Kebijakan Publik  

Menurut Hogwood dan Gunn (dalam Tri Wahyu Utomo, 1999:3) Kebijakan 

publik diartikan yaitu  : 1) Kebijakan sebagai merek bagi suatu bidang kegiatan 

tertentu (as a label for a field activity). 2) Kebijakan sebagai suatu pernyataan 

mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki (as an expression 

of general purpose or desired state of affairs). 3) Kebijakan sebagai usulan-

usulan khusus (as specific proposals). 4) Kebijakan sebagai keputusan pemerintah 

(as decision of government). 5) Kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal (as 

formal authorization). 6) Kebijakan sebagai program (as programme). 7) 

Kebijakan sebagai keluaran (as output). 8) Kebijakan sebagai hasil akhir (as 

outcome). 9) Kebijakan sebagai suatu teori atau model (as a theory or model).  

10) Kebijakan sebagai proses (as process). 

Berdasarkan tingkatannya,  kebijakan dapat dibagi dua, yaitu : Pertama, 

Lingkup/ wilayah Nasional : UUD; TAP MPR; UU; PERPU; PP; KEPPRES; 

INPRES; Peraturan, Keputusan, atau Instruksi Pejabat tertentu. Kedua, 

Lingkup/wilayah daerah : Perda, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala 

Daerah, atau Keputusan Kepala Wilayah dan Instruksi Kepala Wilayah (Tri 

Wahyu Utomo, 1999). 

Dalam konteks pembuat keputusan kebijakan, pendapat yang berbeda dari 

Muhadjir Darwin (dalam Sukardi, 2007:8), konteks kebijakan adalah : 

“Kebijakan publik tidak harus berarti kebijakan pemerintah, tetapi kebijakan 
oleh siapapun  (pemerintah, semi pemerintah, perusahaan swasta, LSM, 
komunitas keluarga) atau jaringan yang melibatkan seluruhnya tersebut untuk 
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mengatasi masalah publik yang mereka rasakan. Kalaupun kebijakan publik 
diartikan sebagai apa yang dilakukan pemerintah, kebijakan tersebut  harus 
diletakkan sebagai bagian dari network kebijakan yang melibatkan berbagai 
komponen masyarakat tersebut”.  
 
    Merujuk konsep kebijakan publik yang dikemukakan Hogwood dan Gunn 

dan Muhadjir Darwin, kebijakan publik dapat diartikan sebagai keputusan 

pemerintah atau non pemerintah atau keputusan yang dibuat bersama pemerintah 

dan non pemerintah, dalam bidang kegiatan tertentu, berisi pernyataan mengenai 

tujuan umum atau keadaan, output dan outcome tertentu yang dikehendaki, dan 

diwujudkan dalam suatu proses dengan model atau program tertentu. 

 

3. Implementasi Kebijakan 

Suatu kebijakan publik harus diimplementasikan agar mempunyai dampak 

atau tujuan sesuai yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang secara luas 

mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, 

organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan 

kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-

program (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2007:144). Menurut Van Metter 

dan Van Horn  (dalam Winarno, 2007:146-147) implementasi kebijakan sebagai 

tindakan-tindakan operasional yang dilakukan oleh individu-individu (atau 

kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan 
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sebelumnya. Grindle (1980, dalam Winarno, 2007:146 ) memberikan 

pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum 

tugas implementasi adalah mencakup terbentuknya “a policy delivery system,” di 

mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai 

tujuan-tujuan yang dinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik- pernyataan-

pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana diterjemahkan ke 

dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Berbagai program bisa dikembangkan 

untuk merespon tujuan-tujuan kebijakan yang sama. Program-program tindakan 

itu dipilah-pilah ke dalam proyek-proyek spesifik untuk dikelola. Maksud dari 

program-program tindakan dan proyek-proyek individual adalah untuk 

mendatangkan suatu perubahan dalam lingkungan kebijakan, suatu perubahan 

yang bisa diartikan sebagai dampak dari suatu program (Winarno, 2007:146). 

Berdasarkan beberapa konsepsi diatas, secara garis besar dapat dipahami 

implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan publik untuk 

mencapai tujuan, sasaran, output dan outcome tertentu, melalui program-program 

yang dipilah-pilah dalam bentuk proyek-proyek spesifik atau tindakan-tindakan 

operasional yang dilaksanakan oleh berbagai aktor baik dari unsur pemerintah 

maupun non pemerintah dengan menggunakan organisasi, prosedur, tehnik,  

sarana dan material tertentu. 
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4. Konsep Sinergi Kebijakan 

Penggunaan konsep sinergi pada tataran praktis salah satunya terkait tema-

tema kajian kebijakan publik yaitu sinergi kebijakan. Harianto dkk (2010) 

melakukan penelitian dengan judul : “Kajian Kemiskinan di Indonesia dan Upaya 

Penanggulangannya Melalui Sinergi Kebijakan Pangan dan Bioenergi”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab tingginya 

kemiskinan di Indonesia, dan merumuskan strategi serta langkah-langkah 

kebijakan yang dibutuhkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya 

melalui sinergi sektor pertanian (khususnya pangan) dan energi.  

 Dalam konteks sinergi kebijakan, hasil penelitian Harianto dkk (2010) 

menunjukkan : Kemiskinan di Indonesia terkait erat dengan tingkat akses 

terhadap pangan dan energi. Sebagian terbesar pendapatan dari rumah tangga 

miskin diperuntukkan bagi pembelian bahan makanan. Kemiskinan sulit ditekan 

manakala harga pangan melonjak. Kemiskinan juga dipengaruhi oleh peningkatan 

harga BBM. Harga bahan bakar minyak yang naik secara nyata berpengaruh 

terhadap kenaikan angka kemiskinan. Pengendalian harga pangan dan energi 

sangat penting dalam upaya penurunan kemiskinan. Pengembangan bioenergi 

menjadi salah satu alternatif solusi yang diharapkan mampu menjawab 

permasalahan baik untuk mengatasi ancaman kelangkaan energi berbasis fosil 

maupun juga untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan serta mendorong 

pembangunan daerah. Sinergi sektor pertanian (pangan) dan energi (bioenergi) 

juga berguna untuk menjaga ketahanan pangan. Sinergi sektor pertanian (pangan) 
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dan energi (bioenergi) untuk mengatasi ancaman kerawanan pangan akibat 

penggunaan lahan pertanian untuk lahan bioenergi (konversi lahan), di mana 

dapat mengurangi lahan untuk pertanian pangan. Dalam pengelolaan 

pengembangan BBN yang disertai adanya potensi kompetisi atau dampak 

terhadap ketahanan pangan, melalui sinergi, ketahanan pangan diletakkan pada 

prioritas pertama. Artinya, pengembangan BBN tidak boleh mengganggu 

ketahanan pangan, baik di tingkat nasional maupun lokal.  

Mengadopsi konsep-konsep sinergi di atas dan mendasarkan kajian yang 

dilakukan Harianto dkk (2010), bahwa sinergi kebijakan dapat diartikan suatu 

kombinasi dari dua kebijakan yaitu kebijakan pangan dan kebijakan bioenergi,  

untuk menjaga sinkronisasi (keselarasan) antar kebijakan, dan untuk 

menghasilkan manfaat untuk mengurangi pengangguran, dan kemiskinan. 

Mengadopsi  pendapat Bromley (1989, dalam Lilik, 2007:7) bahwa proses 

kebijakan terkait 3 (tiga) tingkatan, mulai dari tingkat kebijakan (policy level), 

tingkat organisasional (organizational level), sampai pada tingkat operasional 

(operational level). Dalam konteks ini, sinergi kebijakan dapat dikembangkan 

dalam tiga tingkatan, yaitu tingkat kebijakan, tingkat organisasional, sampai pada 

tingkat operasional. 

Secara lebih detil, menggabungkan berbagai konsep di atas, sinergi kebijakan 

dapat diartikan suatu kombinasi dari dua atau beberapa kebijakan yang dibuat 

bersama pemerintah dan non pemerintah; masing-masing mempunyai program 

atau model, dukungan sumber daya dan keahlian tertentu; untuk mencapai atau 
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mewujudkan tujuan, output dan outcome tertentu yang dikehendaki dalam rangka 

untuk memecahkan masalah publik. Sinergi kebijakan salah satunya dalam 

implementasi kebijakan. Sinergi dalam implementasi kebijakan berupa kerjasama 

antar organisasi atau pelaku kebijakan dalam proses pelaksanaan kebijakan 

(program) atau tindakan-tindakan operasional, di dalamnya mengkombinasikan  

prosedur, tehnik, sarana dan material (sumber daya) tertentu. Bentuk-bentuk 

sinergi dalam implementasi kebijakan yaitu sinergi program, sinergi tindakan 

opersional/ kegiatan, sinergi antar organisasi pelaksana program,  sinergi 

prosedur, sinergi sumber daya (tehnik,  sarana dan material tertentu). 

 

5. Kerangka Teori Untuk Menganalisis Sinergi : Teori Governance dan Teori 
Kolaborasi (Collaboration) 

 

Dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan untuk menganalisa 

sinergi menggunakan Teori Governance dan Teori Kolaborasi (Collaboration). 

1) Teori Governance 

Governance merupakan konsep yang mempunyai pengertian dan 

pendekatan teoritis yang cukup luas dan beragam. Menurut John Pierre dan B. 

Guy Peters (2004:14) :  

Governance has become an umbrella concept for such a wide variety of 
phenomena as policy networks, public management, coordination of 
sectors of the economy, public-private partnerships, corporate 
governance, and “good governance” as a reform objective promoted by 
the World Bank and the IMF. 
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Sejalan berkembangnya governance, Administrasi publik telah memasuki 

wilayah peran publik yang lebih substantif. Frederickson (1997) menyebutnya 

administrasi publik sebagai governance. Dalam tulisan Sukardi (2007:2) 

disebutkan : administrasi publik sebagai governance pada dasarnya 

administrasi publik yang mempunyai lokus sinergi kiprah pada wilayah publik 

dengan menyertakan pelaku-pelaku dari publik dengan fokus agenda interest 

publik yang memang menjadi kebutuhannya (common interest).  

Dasar pemikirannya merujuk pada pendapat Frederickson (1997), dalam 

Sukardi (2007:7-8) : bahwa Governance, digambarkan bersatunya sejumlah 

organisasi atau institusi baik itu dari pemerintah atau swasta yang 

dipertautkan (linked together) secara bersama;  tempat relasi dan kerjasama 

multi organisasional antar aktor;  berhimpunnya berbagai pluralitas antar aktor 

atau pihak-pihak yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung 

(stakeholders) (dapat berupa partai politik, badan-badan legislatif dan 

divisinya, kelompok kepentingan), untuk mengurusi kegiatan-kegiatan publik, 

menyusun pilihan-pilihan kebijakan serta mengimplementasikan. Dalam 

makna lebih luas governance merupakan jaringan (network) kinerja diantara 

organisasi-organisasi lintas vertikal dan horisontal untuk mencapai tujuan-

tujuan publik.  

Terkait dengan bentuk struktur dalam kerangka governance, merujuk 

pendapatnya Agus Dwiyanto (2004:21-22), menggunakan konsep jejaring, 

kemitraan, koprovisi, dan koproduksi, yang menggantikan birokratisasi.  
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Governance sebagai proses, menurut Agus Dwiyanto (2004:23-24), 

Governance sebagai suatu proses dimana para pemimpin dan inovator 

kebijakan dari berbagai lembaga yang ada di dalam dan di luar pemerintahan 

mengembangkan jaringan untuk mengelola proses kebijakan publik. Proses 

kebijakan mencakup dua kegiatan utama, yaitu pembuatan dan pelaksanaan 

kebijakan.  

Catherine Joyce, Barnardos dan Rachael Murphy (2006:4) dalam materi 

presentasi di QDOSS Concerence dengan judul Working in Partnership: 

Theory and Practice, menyebutkan : ”Networking — The focus is on 

exchanging information for mutual benefit and this is the simplest form of 

integration”.  

Menurut Catherine Joyce, Barnardos dan Rachael Murphy (2006:4), 

jaringan merupakan bentuk pertukaran informasi untuk kemanfaatan bersama 

dan jaringan sebagai bentuk sederhana dari integrasi. 

Chris Ansell and Alison Gash (2007:546) dalam jurnal yang berjudul 

Collaborative Governance in Theory and Practise, Published by Oxford 

University Press on behalf of the Journal of Public Administration Research 

and Theory, menyebutkan : kadang-kadang istilah "jaringan kebijakan" 

(policy networking) digunakan untuk menggambarkan lebih pluralistik bentuk 

kerjasama negara-masyarakat.  Jaringan kebijakan mungkin mencakup 

lembaga-lembaga publik dan kelompok stakeholder. Selain itu, jaringan 

kebijakan kooperatif biasanya menyiratkan cara musyawarah atau 
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pengambilan keputusan di antara pelaku dalam jaringan. Dalam pemerintahan 

kolaboratif mengacu pada strategi yang formal dan eksplisit menyertakan 

stakeholder menjadi konsensus multilateral dan berorientasi pada proses 

pengambilan keputusan.  Sebaliknya, kerja sama yang melekat pada jaringan 

kebijakan dapat informal.   

Pendapat tersebut ditambahkan oleh Pratikno (2007: 15-16), kebijakan 

publik dalam model jaringan ini tidak lain merupakan hasil dari pertukaran 

informasi dan preferensi, cara dan strategi, serta hitung-hitungan (trade-off) 

tujuan dan sumberdaya yang dilakukan antar aktor. Jaringan merupakan 

bentuk representasi kepentingan yang massif yang terdiri atas orang-orang 

yang memiliki kapasitas, sehingga sangat potensial untuk menjadi elemen 

penting dalam proses-proses kebijakan.  

Terkait dengan dimensi nilai, Menurut Pratikno (2007:10-11), dalam 

konsepsi UNDP itu, prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabel, rule of 

law, responsif, berorientasi pada konsensus, equity serta inclusiveness menjadi 

pondasi penting bagi tegaknya governance. Rumusan definisi governance ini, 

kata kuncinya adalah pada consensus bulding dan akomodasi kepentingan 

sebagai basis untuk membangun sinergi. Selain mengandaikan pada 

bekerjanya lembaga Negara secara baik, pengertian-pengertian governance ini 

juga mendorong pada penguatan lembaga-lembaga pasar dan civil society. 

Dengan demikian, fungsi-fungsi akomodasi kepentingan dan membangun 

konsensus dari governance bisa berjalan seimbang. 
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Berdasarkan teori Governance, kerangka teori untuk mengkaji sinergi 

yaitu : lokus dan fokus pada sinergi peran dari beberapa aktor atau organisasi 

yang terlibat dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat 

untuk penanggulangan kemiskinan, yang berhubungan atau dipertautkan 

secara bersama dalam pola jejaring, kemitraan, atau koproduksi, dalam proses 

formulasi dan implementasi kebijakan.  Proses sinergi dilandasi dengan nilai-

nilai atau prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabel, rule of law, 

responsif, berorientasi pada konsensus, equity dan inclusiveness serta 

consensus bulding dan akomodasi kepentingan. 

Dalam konteks governance, proses sinergi kebijakan publik didukung oleh 

proses pertukaran informasi dan preferensi, cara dan strategi, serta hitung-

hitungan tujuan dan sumberdaya yang dilakukan antar aktor kebijakan. 

 

2) Teori Kolaborasi (Collaboration) 

 Kolaborasi antar organisasi (organisasi publik, privat, dan sukarelawan), 

antarcsektor dan antar Negara menjadi komponen yang popular dalam 

kehidupan organisasi. Tujuannya untuk memecahkan masalah-masalah-

masalah sosial yang menjadi isu utama antar organisaisi, secara bersama-

sama. 

Siv Vangen and Chris Huxham dalam The Journal of Applied Behavioral 

Science 2003; berjudul : “Nurturing Collaborative Relations: Building Trust 

in Interorganizational Collaboration”, menyatakan :   
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“Working collaboratively across organizational, sectoral, and even 
national boundaries is now a popular component of organizational 
life. Collaborative responses to social problems, for example, are now 
fairly common throughout the world (e.g., Axinn and Axinn, 1997; 
Hardy and Phillips, 1998; Mandell, 2001). The aim is usually to deal 
more effectively with major issues that sit in the organizations’ “inter-
organizational domain” (Trist, 1983) and that cannot be tackled by 
any organization acting alone. Increasingly, therefore, the 
cooperation between public, private, and voluntary sector 
organizations for the benefit of the public at large is demanded 
(Glaister, 1999; Hudson, Hardy, Henwood, and Wistow, 1999). 
Similarly, corporate demands have led to a large number of 
organizations being engaged in international joint ventures, strategic 
alliances, or other forms of interorganizational relations (e.g., Fryxell, 
Dooley, and Vryza, 2002; Inkpen and Li, 1999). (Siv Vangen and 
Chris Huxham, 2003:5-6).  

 
 

Kolaborasi keunggulannya pada pembagian sumber daya baik teknologi, 

keahlian engineering, dan manajemen kualitas. Sharfman et al. (1991 dalam 

Siv Vangen and Chris Huxham, 2003:26) argued similarly that “the 

advantages of sharing resources such as technology, engineering expertise, 

and quality management outweigh (at least to some extent) the disadvantages 

stemming from mistrust”. 

Dalam pengelolaan urusan-urusan publik juga dikembangkan 

Collaborative Governance. Pengelolaan pemerintahan kolaboratif di 

dalamnya mengembangkan kolaborasi dan pemberdayaan. Pengertian 

Collaborative Governance dikemukakan oleh Roger Sidaway (2005) dalam 

jurnal yang berjudul Resolving Environmental Disputes: From Conflict to 

Consensus sebagai berikut :  
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A  process and a form of governance in which participants (parties, 
agencies, stakeholders) representing different interests are collectively 
empowered to make a policy decision or make recommendations to a final 
decision-maker who will not substantially change consensus 
recommendations from the group.  
Considering that there are different degrees of public consultation and 
participation ranging from non-participation (the community is unaware 
of any decisions taken), informing (telling the community what is planned 
and to understand problems, alternatives and solutions), consultation (to 
obtain public feedback on analysis, alternatives and/or decisions), 
collaboration (to partner with the public to develop alternatives, identify 
preferred solutions, and make decisions), to empowerment (placing final 
decision-making into the hands of the public), collaborative governance is 
governance with characteristics of both collaboration and empowerment.  

 

Merujuk konsep yang diajukan Roger Sidaway tersebut, collaborative 

governance (pengelolaan pemerintahan kolaboratif) menekankan sebagai 

proses dan bentuk pengelolaan pemerintahan di mana partisipan (Kelompok-

kelompok, Agen Pemerintah, dan Stakeholder) diberdayakan untuk menyusun 

kebijakan publik. Tingkatan konsultasi publik dan partisipasi : dari non-

partisipasi, informing, konsultasi, kolaborasi, dan memberdayakan. 

Kolaborasi pemerintahan mempunyai karakteristik sebagai kolaborasi dan 

pemberdayaan. Kolaborasi dalam konteks ini bermitra dengan publik untuk 

mengembangkan berbagai alternatif, solusi, dan membuat keputusan. 

Memberdayakan dalam konteks ini menempatkan pengambilan keputusan 

kepada publik.  

Pendapat Chris Ansell and Alison Gash (2007:546) dalam jurnal yang 

berjudul Collaborative Governance in Theory and Practise, Published by 

Oxford University Press on behalf of the Journal of Public Administration 
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Research and Theory, Inc menyebutkan : collaboratives menggambarkan 

upaya-upaya bersama sebagai jenis pemecahan masalah yang melibatkan " 

instansi pemerintah dan warga masyarakat yang peduli" (Reilly, 1998), 

melibatkan "perwakilan oleh kelompok-kelompok kepentingan kunci."(Smith, 

1998),  termasuk "wakil-wakil dari semua kepentingan yang relevan" 

(Connick dan Innes, 2003).  Dalam jurnal tersebut juga disebutkan tentang 

konsep stakeholders. Istilah "stakeholder" merujuk baik kepada partisipasi 

warga negara sebagai individu dan dengan partisipasi kelompok-kelompok 

terorganisir,  para pemangku kepentingan. Kolaborasi menyiratkan 

komunikasi dua arah dan pengaruh antara lembaga dan para pemangku 

kepentingan, bertemu bersama dalam suatu proses deliberatif dan multilateral 

serta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi juga 

menyiratkan bahwa stakeholder non-state akan memiliki tanggung jawab 

nyata untuk hasil-hasil kebijakan.  

Untuk mengembangkan kolaborasi terkait dengan trust dan beberapa hal 

lain yaitu : kejelasan tujuan, memperhitungkan kekuatan yang berbeda, 

kepemimpinan, membangun pemahaman, membagi beban kerja, memutuskan 

perbedaan komitmen, kepemilikan bersama, dan kemitraan jangka panjang. 

Siv Vangen and Chris Huxham (2003:15) menyebutkan  :  1) have clarity of 

purpose and objectives, 2) deal with power differences, 3) have leadership but 

do not allow anyone to take over, 3) allow time to build up understanding, 4) 
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share workload fairly, 5) resolve different levels of commitment, 5) have equal 

ownership and no point scoring, 6) accept that partnerships evolve over time, 

 

Catherine Joyce, Barnardos dan Rachael Murphy (2006:4) dalam materi 

presentasi di QDOSS Concerence dengan judul Working in Partnership: 

Theory and Practice, menyebutkan :  

Collaboration—The focus is on exchanging information and on altering 
activities, sharing resources for mutual benefit and on achieving a 
common purpose—this level requires sophisticated organisational 
commitment and the development of a shared vision for the work. 
Collaboration is ‘a mutually beneficial and well defined relationship 
entered into by two or more organisations to achieve common goals; a 
jointly developed structure and shared responsibility; mutual authority 
and accountability for success; sharing of resources and rewards. 

 

Dalam konsep tersebut, Kolaborasi - menekankan pada pertukaran 

informasi dan pada perubahan aktivitas dan berbagi/ andil sumberdaya untuk 

mencapai kemanfaatan bersama dan pencapaian tujuan bersama- level ini 

memerlukan komitmen organisasi yang lebih berpengalaman dan 

perkembangan atas berbagi visi untuk pekerjaan. Kolaborasi merupakan 

hubungan yang bermanfaat untuk satu sama lain dan lebih baik diantara dua 

atau lebih organisasi untuk mencapai tujuan bersama, keterlibatan dalam 

membangun struktur dan berbagi tanggung jawab, kewenangan dan 

pertanggungjawaban diantara sesama untuk berhasil, pembagian sumber daya 

dan hasil. 
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Pengelolaan kolaboratif dapat dilaksanakan dengan pola sinergi kemitraan. 

Roz. D. Lasker, Ellisa E. Weiss, and Rebecca Miller (2001) dalam tulisannya 

yang berjudul “Partnership Synergy : a Practical Framework for Studying 

and Strengthening the Collaborative Advantage”,  beberapa pakar 

mendefinisikan kolaborasi sebagai berikut :   

Collaboration as a process that enables independent individuals and 
organizations to combine their human and material resources so that can 
accomplish objectives that they are unable to bring about alone”.   
 

Dalam jurnal tersebut kolaborasi didefinisikan sebagai proses individual 

dan organisasi independen yang mengkombinasikan sumber daya manusia 

dan sumber daya material untuk dapat mencapai tujuan mereka, daripada 

mencapai tujuan tersebut sendirian. Kekuatan untuk mengkombinasikan 

perspektif, sumber daya, dan keahlian dari kelompok orang-orang atau 

organisasi-organisasi disebut Sinergi. Bahwa fungsi-fungsi kemitraan dapat 

dilakukan dengan Partnership Synergy. Sinergi dimanifestasikan dalam 

pemikiran dan tindakan sebagai hasil dari kolaborasi dan termasuk hubungan-

hubungan dalam kemitraan yang luas di komunitas. Kreativitas merupakan 

salah satu ekspresi yang dihasilkan dari kolaborasi. Bekerja bersama 

membuka jalan bagi proses yang mendorong eksplorasi perbedaan, 

mempunyai potensi baru, temuan inovatif untuk solusi masalah. Kolaborasi 

merupakan pemikiran yang komprehensif, dapat menjadikan praktek semakin 

baik. Kolaborasi pemikiran digambarkan sebagai transformasi. Kolaborasi 
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dapat membawa perubahan bagi cara komunitas dan penyelesaian masalah. 

Kolaborasi dimanifestasikan dalam tindakan- tindakan kemitraan. Tipe dari 

kemitraan ini tidak hanya pemikiran yang komprehensif, tetapi tindakan yang 

komprehensif, membawa multicabang intervensi yang mengkoordinasi 

berbagai jenis kekuatan pelayanan, strategi, program, sektor, dan sistem-

sistem. 

Salah satu contoh penerapan kolaborasi yaitu  dalam kegiatan konsultan 

tehnis proyek penganggaran dan perencanaan yang “pro poor” yang 

diselenggarakan oleh  Bappenas dan ADB. Dalam Hickling Coorporation For 

ADB (2009). Technical Assistance Consultant’s Report : Pro-poor Planning 

and Budgeting Project (Financed by the Asian Development Bank and 

Government of the United Kingdom). Dalam laporan tersebut disebutkan : 

The National Development Planning Agency (BAPPENAS) has been the 

Executing Agency for the Project on behalf of the Government of Indonesia 

and the Asian Development Bank (ADB) has provided grant funding, 

technical support and management guidance during implementation.  

ADB menyediakan pendanaan, dukungan tehnis dan pedoman manajemen 

sebelum implementasi. Tujuan dan manfaat yang diharapkan dalam proyek 

tersebut : The Project was formulated to contribute to improvement of access 

of the poor to quality social services and infrastructure. The expected 

outcomes were: “(i.) local poverty reduction strategies that are 

operationalized, linked to a pro-poor and participatory budget process; dan 
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(ii.) a nationwide Conditional Cash Transfers (CCT) program that provides 

income support to the poor while building human capital.”   The Project 

benefited from the active participation, collaboration and cooperation with 

many individuals representing government, local legislative assemblies, local 

Civil Society Organizations (CSOs) and other donor-assisted projects. A wide 

range of initiatives are working productively to reduce poverty in Indonesia.  

Proyek menyusun perbaikan untuk akses penduduk miskin terhadap 

infrastruktur dan pelayanan sosial yang berkualitas. Hasil yang diharapkan 

strategi pengurangan jumlah penduduk miskin di daerah, 

dioperasionalisasikan dan terkait dengan proses penganggaran yang 

partisipatif dan pro poor. Proyek dimanfaatkan melalui partisipasi aktif, 

kolaborasi dan kooperasi (kerjasama) pemerintah, DPRD, Ormas untuk 

bekerja mengurangi kemiskinan di Indonesia. 

Dari berbagai konsep di atas, secara garis besar konsep kolaborasi adalah :  

 Kolaborasi merupakan hubungan yang bermanfaat untuk satu sama 

lain dan lebih baik diantara dua atau lebih organisasi untuk 

mencapai tujuan bersama, keterlibatan dalam membangun struktur 

dan berbagi tanggung jawab, kewenangan dan 

pertanggungjawaban diantara sesama untuk berhasil, pembagian 

sumber daya dan hasil. Dalam proses kolaborasi terjadi : 

pertukaran informasi,  kombinasi atau berbagi andil sumber daya  
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untuk mencapai kemanfaatan bersama dan pencapaian tujuan 

bersama.  

 Kolaborasi sebagai bentuk Kemitraan yang komprehensif antara 

pemerintah dengan publik (masyarakat) untuk mengembangkan 

berbagai alternatif, solusi, dan membuat keputusan untuk public.  

Tipe dari kemitraan ini tidak hanya pemikiran yang komprehensif, 

tetapi tindakan yang komprehensif, membawa multicabang 

intervensi yang mengkoordinasi berbagai jenis kekuatan 

pelayanan, strategi, program, sektor, dan sistem-sistem. 

 

B. Kemiskinan dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan                   
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 

 
1. Definisi Kemiskinan dan Penyebabnya 

Kemiskinan merupakan persoalan klasik dan mengandung pengertian 

multidimensional yang berhubungan dengan kondisi ekonomi, sosio kultural, 

dan persoalan struktural. Dalam perspektif ekonomi, merujuk definisi Badan 

Pusat Statistik (dalam Yuwono, 2006 : 8), kemiskinan merupakan sebuah 

kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik 

untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty 

line) atau batas kemiskinan (poverty threshold). Garis kemiskinan adalah 

sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar 

kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan 
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non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, 

transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Sedangkan menurut Bank 

Dunia, kemiskinan adalah tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan 

penghasilan 1 (satu) dollar per hari. 

Dalam perspektif budaya, merujuk pada Teori ”kemiskinan 

budaya”(cultural poverty) yang diketengahkan Oscar Lewis (dalam Suharto, 

2006:135), bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai 

atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah 

menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja. 

Pendekatan lain untuk mengkaji kemiskinan menggunakan pendekatan 

berbasis hak. Dalam dokumen Bappenas tentang Strategi Nasional 

Penanggulangan Kemiskinan (2005:13), kemiskinan didefinisikan sebagai 

kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, 

tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan 

mengembangkan kehidupan yang bermartabat.  

Merujuk dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan 

(2005:70), penyebab kemiskinan yaitu : Pertama, ketidakberdayaan dan 

ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar, berkaitan 

dengan kepemilikan aset dan modal; terbatasnya jangkauan layanan dasar 

terutama kesehatan dan pendidikan; terbatasnya sarana dan prasarana 

pendukung; rendahnya produktivitas masyarakat; lemahnya partisipasi 

masyarakat dalam pengambilan keputusan publik; pemanfaatan sumberdaya 
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alam yang berlebihan, tidak berwawasan lingkungan dan kurang melibatkan 

masyarakat; kebijakan pembangunan yang bersifat sektoral, berjangka pendek 

dan parsial; serta lemahnya koordinasi antar instansi dalam menjamin 

penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar. Kedua, 

kerentanan masyarakat menghadapi persaingan, konflik dan tindak kekerasan. 

Ketiga, lemahnya penanganan masalah kependudukan. Keempat, 

ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Kelima, kesenjangan pembangunan 

yang menyebabkan masih banyaknya wilayah yang dikategorikan tertinggal 

dan terisolasi. Masalah kemiskinan juga memiliki spesifikasi yang berbeda 

antar wilayah perdesaan, perkotaan, serta permasalahan khusus di kawasan 

pesisir dan kawasan tertinggal.  

 

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan 

Menurut Edi Suharto (2006:151), beberapa bentuk program 

penanganan kemiskinan antara lain : Pertama, Pemberian bantuan sosial dan 

rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh panti-panti sosial. Kedua, 

Program jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial. Ketiga, 

Program pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemberian modal usaha, 

pelatihan usaha ekonomi produktif, pembentukan pasar sosial dan koperasi, 

pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan anak dan remaja, 

pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri. Keempat, Program 

kedaruratan. Misalnya, bantuan uang, barang dan tenaga bagi bencana alam. 
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Kelima, Program ”penanganan bagian yang hilang”. Strategi yang oleh 

Caroline Moser disebut sebagai ”the missing piece strategy” ini meliputi 

program-program yang dianggap dapat memutuskan rantai kemiskinan 

melalui penanganan salah satu aspek kunci kemiskinan yang kalau ”disentuh” 

akan embawa dampak pada aspek-aspek laiannya. Misalnya, pemberian 

kredit, pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE), bantuan stimulan 

untuk usaha-usaha ekonomi produktif skala mikro (Suharto, 2006: 151). 

Menurut pendapat Edi Suharto (2006: 58) Pemberdayaan menunjuk 

pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga 

mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :  (a) memenuhi kebutuhan 

dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bebas : 

mengemukakan pendapat, dari kelapan, dari kebodohan, dari kesakitan; (b) 

menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat 

meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa 

yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan 

keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Dengan demikian 

pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, 

pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau 

keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu 

yang mengalami masalah kemiskinan.  Keberhasilan pemberdayaan 

masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut 
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kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan 

kemampuan kultural dan politis (Sumber : Suharto, 2006 : 65). 

3. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan 

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi 

sesuai dengan tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu : 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Penanggulangan kemiskinan juga merupakan mandat Undang-Undang Dasar 

1945 yang tertuang dalam beberapa pasal yaitu : 27 Ayat 2, 28 Ayat 2, 28 B, 

28 C, Pasal 28 D, 28 F, 28 G, 28 H, 28 I, 31 Ayat 1, 33 dan 34.  

Kebijakan penanggulangan kemiskinan diatur dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Strategi Nasional 

Penanggulangan Kemiskinan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Peraturan 

Presiden, Keputusan/Peraturan Menteri, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja SKPD (Renja 

SKPD). yang mengatur program penanggulangan kemiskinan. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tentang 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang dimaksud dengan 

penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan 

pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi 
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dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk 

miskin, melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta 

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.  

Tabel 3 
Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan 

 
No Kelompok Program Bentuk Program Pemerintah 
1 Kelompok program penanggulangan kemiskinan 

berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang 
terdiri atas program-program yang bertujuan 
untuk melakukan pemenuhan hak dasar, 
pengurangan beban hidup, serta  perbaikan 
kualitas hidup masyarakat miskin.  

Jaminan Kesehatan Masyarakat 
(Jamkesmas), Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS), Bantuan Langsung 
Tunai (BLT), Beras untuk Masyarakat 
Miskin (Raskin). 

2 Kelompok program penanggulangan kemiskinan 
berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri 
atas program-program yang bertujuan untuk 
mengembangkan potensi dan memperkuat 
kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk 
terlibat dalam pembangunan yang didasarkan 
pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). 
Termasuk dalam lingkup PNPM 
Mandiri yaitu :  
 Program Pengembangan Kecamatan 

(PPK) untuk pemberdayaan 
masyarakat di perdesaan;  

 Program Penanggulangan 
Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 
untuk pemberdayaan masyarakat di 
perkotaan, sekarang disebut PNPM 
Mandiri Perkotaan (PNPM MP);  

 Percepatan Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Khusus (P2DTK) 
untuk pengembangan daerah 
tertinggal, pasca bencana, dan 
konflik;  

 Program Pengembangan 
Infrastruktur Sosial Ekonomi 
Wilayah (PISEW).  

 Program Pemberdayaan Fakir 
Miskin- Bantuan Langsung 
Pemberdayaan Sosial (PPFM-
BLPS) atau Kelompok Usaha 
Bersama Ekonomi (KUBE). 

 Program Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat Pesisir (PEMP) 

3 Kelompok program penanggulangan kemiskinan 
berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro 
dan kecil terdiri atas program-program yang 
bertujuan untuk memberikan akses dan 
penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala 
mikro dan kecil. 

Program UMKM untuk Kemandirian 
Masyarakat contohnya Kredit Usaha 
Rakyat (KUR). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 
 

117

Sumber : Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan dan materi presentasi Deputi Menkokesra 
Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan judul “Harmonisasi 
Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan 
Masyarakat” (2008). 

 

Arah kebijakan, fokus, dan prioritas program penanggulangan 

kemiskinan yang diluncurkan Pemerintah tahun 2010-2014 dalam tabel 

berikut yaitu :  

Tabel 4 
Arah Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010-2004 
 

No Arah Kebijakan Fokus dan Prioritas Program/Kegiatan 

1 Arah kebijakan 1: 
Meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi yang 
mengikutsertakan dan dapat 
dinikmati sebanyak 
banyaknya masyarakat 
terutama masyarakat miskin  

1. Meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi 
dalam sektor-sektor yang memiliki dampak terhadap 
penurunan kemiskinan secara signifikan, misalnya 
penumbuhan dan pengembangan pasar tradisional, 
peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian, 
dan pengembangan usaha mikro dan kecil.  

2. Pertumbuhan ekonomi diarahkan pada industri yang banyak 
menggunakan sumberdaya alam lokal untuk meningkatkan 
perekonomian daerah.  

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arah Kebijakan 2 : 
Meningkatkan kualitas 
kebijakan dan program 
penanggulangan kemiskinan 
melalui kebijakan afirmatif/ 
keberpihakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan pada era 2010-
2014 yang merupakan inti dari Prioritas 4, Penanggulangan 
Kemiskinan, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan 
efektivitas kebijakan dalam rangka mempercepat penurunan 
kemiskinan, dengan:  
1. Meningkatkan dan menyempurnakan kualitas kebijakan 

perlindungan social berbasis keluarga dalam rangka 
membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat 
miskin, untuk memutus rantai kemiskinan dan mendukung 
peningkatan kualitas SDM;  

2. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan bantuan 
sosial untuk PMKS;  

3. Menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas 
pelaksanaan PNPM Mandiri;  

4. Meningkatkan sinkronisasi kebijakan dan program 
penanggulangan kemiskinan, serta harmonisasi antarpelaku 
dan para pihak agar efektif dalam menurunkan tingkat 
kemiskinan.  
 

Fokus 1, Peningkatan dan Penyempurnaan Kualitas Kebijakan 
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Arah Kebijakan 2 : 
Meningkatkan kualitas 
kebijakan dan program 
penanggulangan kemiskinan 
melalui kebijakan afirmatif/ 
keberpihakan. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlindungan Sosial berbasis Keluarga 
Beberapa kegiatan prioritas dalam fokus ini di antaranya adalah:  
1. Menyempurnakan pelaksanaan program perlindungan sosial 

berbasis keluarga dalam rangka memenuhi hak masyarakat 
miskin;  

2. Menyempurnakan data kemiskinan dan targeting program 
penanggulangan kemiskinan;  
                                                                  

3. Menyediakan kebijakan dan intervensi khusus untuk 
membantu masyarakat dalam mengatasi dampak dari 
bencana alam dan gejolak perekonomian nasional;  

4. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan dan 
rehabilitasi sosial anak terlantar, lansia terlantar dan 
penyandang cacat terlantar dan/atau berat; bantuan sosial 
bagi korban bencana alam dan bencana sosial; serta bantuan 
pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan komunitas adat 
terpencil.  

 
 
Fokus 2, Menyempurnakan dan Meningkatkan Efektivitas 
Pelaksanaan PNPM Mandiri 
Penyempurnaan, peningkatan efektivitas PNPM Mandiri akan 
dilakukan, antara lain, dengan:  
1. Memperkuat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan 

PNPM Mandiri di kecamatan miskin;  
2. Meningkatkan fungsi kelembagaan yang dibangun melalui 

PNPM Mandiri sebagai perwujudan partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan desa/daerah;  

3. Mengintegrasikan secara selektif PNPM Pendukung untuk 
mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. 
 

Fokus 3, Peningkatan Akses Usaha Mikro dan Kecil kepada 
Sumberdaya Produktif. 
Pelaksanaan fokus prioritas ini akan dilakukan, antara lain, 
melalui:  
1. Peningkatan budaya usaha dan kewirausahaan dalam 

kemampuan pengelolaan/manajemen usaha;  
2. Peningkatan penyediaan layanan informasi dan konsultasi 

usaha (teknis, manajemen usaha dan keuangan, teknologi 
dan pemasaran);  

3. Fasilitasi untuk penguatan produksi, pemasaran dan 
kerjasama pemasaran; dan 

4. Peningkatan fasilitasi dan skema pendanaan usaha termasuk 
Kredit Usaha Rakyat dan modal awal usaha (start up 
capital) yang mudah dan cepat. 
 

lanjutan 

       bersambung 
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Fokus 4, Peningkatan Sinkronisasi dan Efektivitas Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan serta Harmonisasi Antar pelaku 
Pelaksanaan fokus prioritas ini dilakukan melalui kegiatan :  
1. Revitalisasi komite nasional penanggulangan kemiskinan  
2. Peningkatan kapasitas dan fungsi Kementerian/Lembaga 

serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam suatu 
forum bersama penanggulangan kemiskinan di tingkat 
Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;  

3. Peningkatkan kerjasama dan partisipasi swasta melalui 
Corporate Social Responsibility (CSR) dan lembaga 
masyarakat;  

4. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang akurat 
sebagai dasar keputusan dan alokasi anggaran. 

3 Arah Kebijakan 3: 
Peningkatan efektivitas 
penurunan kemiskinan di 
daerah, terutama daerah 
tertinggal, terdepan dan 
terluar. 

1. Pemberdayaan sektor informal dan UMKM serta koperasi 
merupakan kebijakan dasar bagi semua daerah untuk 
mendorong penciptaan lapangan kerja dalam rangka 
penurunan kemiskinan. Dalam kaitan ini, Pemda terutama 
kabupaten/kota perlu memiliki keberpihakan dan memberi 
kesempatan usaha yang jelas kepada sektor informal 
terutama UMKM serta Koperasi dalam rangka 
meningkatkan pendapatan kaum miskin di daerah.  

2. Pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan melalui 
agroindustri berbasis sumberdaya lokal yang didukung oleh 
pembangunan infrastruktur perdesaan.  

Sumber : Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
RPJMN Tahun 2010-2014, Buku II Kebijakan Pengarusutamaan dan Lintas 
Bidang, 2010. 

 

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

dibagi menjadi dua yaitu kelompok program penanggulangan berbasis 

pemberdayaan masyarakat dan kelompok program penanggulangan 

kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Di 

tingkat pusat, program penanggulangan berbasis pemberdayaan masyarakat 

yaitu PNPM Mandiri Perkotaan;  P2DTK;  PISEW; PEMP dan PPFM-BLPS 

atau Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) dan Padat Karya Produktif. 

Di tingkat daerah, contohnya di Surakarta, beberapa program berbasis 

pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surakarta 

       bersambung 

lanjutan 
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meliputi : Program bantuan perbaikan/rehap Rumah Tidak Layak Huni 

(RTLH); Sanitasi Masyarakat (Sanimas); Bantuan operasional Posyandu 

Balita dan Lansia;  Kegiatan pemberian bantuan peralatan dan pinjaman 

modal bergulir untuk koperasi, usaha mikro-kecil dan KUBE, Dana 

Pembangunan Kelurahan (DPK) dan Program Terpadu Pemberdayaan 

Masyarakat Berbasis Gender (P2MBG). 

 

4. Kebijakan Untuk Mendukung Sinergi Dalam Penanggulangan 
Kemiskinan  
 
1) Kebijakan Tingkat Pusat 

Merujuk dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, kebijakan 

untuk mengatur dan mendukung sinergi dalam penanggulangan kemiskinan, 

yaitu :  

1) Penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh. 

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program 

pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, 

terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk 

mengurangi jumlah penduduk miskin, melalui bantuan sosial, 

pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan 

kecil.  
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2) Kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan 

koordinasi yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi dan integritas berbagai 

program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, perlu dilakukan 

pembentukan dan penguatan kelembagaan di tingkat Pusat maupun 

Daerah untuk wadah koordinasi kebijakan dan program penanggulangan 

kemiskinan serta pegendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan 

baik tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Keanggotaan Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari unsur pemerintah, 

masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam 

penanggulangan kemiskinan.  

3) Jaringan kerja pelaksana penanggulangan kemiskinan dan kemitraan 

dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam dokumen Strategi Nasional 

Penanggulangan Kemiskinan (2005:190-192), disebutkan : Berbagai pihak 

telah memberikan dukungan dan inisiatif langsung dalam pemecahan 

masalah kemiskinan. Berbagai inisiatif tersebut perlu diserasikan agar 

saling memperkuat dan memberikan dampak yang lebih besar bagi 

percepatan pemecahan masalah kemiskinan. Keberhasilan pelaksanaan 

rencana aksi ditentukan oleh kerjasama, kemitraan dan peranserta aktif 

berbagai pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, 

lembaga perwakilan (DPR/DPRD dan DPD), pelaku usaha, organisasi 

masyarakat, organisasi profesi, peguruan tinggi, dan lembaga 

internasional. Kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan dapat berupa 
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: (1) Kerjasama antar seluruh jajaran pemerintah dalam terlaksananya 

rencana aksi. (2) Kerjasama tiga pihak pemerintah, swasta, dan 

masyarakat madani termasuk LSM, PT, Ormas, organisasi keagamaan, 

organisasi profesi dan sebagainya dalam : diseminasi dan kampanye 

rencana aksi; melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi. (4) 

Kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam membentuk dana 

perwalian (trustfund) untuk pelaksanaan rencana aksi. (5) Kerjasama 

antara pemerintah dan swasta dalam memperkuat kapasitas pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan rencana aksi. (6) 

Kerjasama antara pemerintah dan lembaga internasional dalam rangka 

penguatan dan pemberdayaan masyarakat miskin. 

4) Dalam lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

RPJMN Tahun 2010-2014, Buku II Kebijakan Pengarusutamaan dan 

Lintas Bidang, Arah kebijakan untuk membangun sinergi penanggulangan 

kemiskinan sebagai berikut yaitu :  Arah Kebijakan 2 : Meningkatkan 

kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui 

kebijakan afirmatif/ keberpihakan.  

 Fokus 1. Penanggulangan Kemiskinan, ditujukan untuk meningkatkan 

kualitas dan efektivitas kebijakan dalam rangka mempercepat 

penurunan kemiskinan, Prioritas ke 4 yaitu : meningkatkan 

sinkronisasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, 
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serta harmonisasi antarpelaku dan para pihak agar efektif dalam 

menurunkan tingkat kemiskinan.  

 Fokus 2, Menyempurnakan dan Meningkatkan Efektivitas 

Pelaksanaan PNPM Mandiri. Prioritas ke 3 yaitu : mengintegrasikan 

secara selektif PNPM Pendukung untuk mendukung percepatan 

penanggulangan kemiskinan. 

Dalam rangka membangun harmonisasi program-program 

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, merujuk 

pada materi presentasi Deputi Menkokesra Bidang Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan (2008), dengan cara  Sinergi antar pelaku 

(pemerintah pusat dan daerah, swasta, lembaga donor, organisasi masyarakat 

madani, kelompok masyarakat penerima), melalui : sinergi kegiatan; sinergi 

kelompok penerima; sinergi kriteria, proses dan prosedur.   

 

2) Kebijakan Tingkat Daerah 

Kebijakan di tingkat daerah, contohnya di Kota Surakarta, merujuk pada 

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta (2008), dalam strategi 

operasional kegiatan, mengambarkan tentang bentuk, mekanisme, tahapan dan 

model penanganan masalah dalam bentuk pelaksanaan kegiatan operasional 

antar dan lintas SKPD pada target sasaran. Dilakukan dengan upaya : 1) 

Keterpaduan (sinergitas, integratif) antar dan lintas SKPD: kolaboratif, 

kombinatif, komplementatif. 2) Kerja sama dengan Pihak ketiga. 3) 
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Pemberdayaan dan partisipasi kelompok sasaran. 4) Gradual, berkelanjutan 

dan berkesinambungan (Bappeda Kota Surakarta, 2008, 12).  

 

 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam tesis ini sebagai berikut : 

 Sinergi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan 

Masyarakat dapat diartikan : kombinasi dari dua atau beberapa kebijakan 

(program-program) penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

masyarakat seperti : PNPM Mandiri Perkotaan, KUBE, DPK, Rehap RTLH, 

dan P2MBG. Dalam pelaksanaannya terjalin suatu proses kerjasama antara 

beberapa orang atau organisasi pelaku/ pelaksana kebijakan yang disertai 

sharing/ kombinasi perspektif, informasi dan sumber daya dari masing-

masing para pelaku kebijakan, untuk mencapai tujuan kebijakan seperti 

penanganan masalah kemiskinan secara bersama, penurunan jumlah penduduk 

miskin, peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.  

 Secara teoritik, analisa tentang sinergi sebagai berikut : 

o Berdasarkan teori governance, konteks sinergi yaitu : lokus dan fokus 

pada sinergi peran dari beberapa aktor atau organisasi yang terlibat 

dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat untuk 

penanggulangan kemiskinan, yang berhubungan atau dipertautkan 
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secara bersama dalam pola jejaring, kemitraan, atau kolaborasi, dalam 

proses formulasi dan implementasi kebijakan.   

o Dalam teori governance, jejaring dapat digunakan untuk 

mengembangkan jaringan kebijakan yang mendukung terbentuknya 

sinergi, khususnya dalam proses perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dalam mekanisme jaringan ini 

dapat diupayakan pertukaran informasi, cara dan strategi,  pengalaman 

(best practice), perhitungan tujuan dan sumberdaya yang dilakukan 

antar aktor dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. 

o Berdasarkan teori Kolaborasi, sinergi merupakan hubungan yang 

bermanfaat untuk satu sama lain dan lebih baik diantara dua atau lebih 

organisasi untuk mencapai tujuan bersama, keterlibatan dalam 

membangun struktur dan berbagi tanggung jawab, kewenangan dan 

pertanggungjawaban diantara sesama untuk berhasil, pembagian 

sumber daya dan hasil. Dalam proses kolaborasi terjadi : pertukaran 

informasi,  kombinasi atau berbagi andil sumber daya  untuk mencapai 

kemanfaatan bersama dan pencapaian tujuan bersama. Kolaborasi 

sebagai bentuk Kemitraan yang komprehensif antara pemerintah 

dengan publik (masyarakat) untuk mengembangkan berbagai 

alternatif, solusi, dan membuat keputusan untuk publik.  Tipe dari 

kemitraan ini tidak hanya pemikiran yang komprehensif, tetapi 

tindakan yang komprehensif, membawa multi intervensi yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 
 

126

mengkoordinasi berbagai jenis kekuatan pelayanan, strategi, program, 

sektor, dan sistem-sistem. 

 

 Sinergi kebijakan penanggulangan kemiskinan, yaitu :  

o Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan 

secara sistematik, terpadu, menyeluruh, dan sinergis melalui bantuan 

sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan UMK 

o Dikembangkan kelembagaan penanggulangan kemiskinan Tingkat 

Kota sebagai wadah Sinkronisasi dan Sinergi : TKPKD. 

o Bentuk-bentuk Sinergi dalam implementasi program-program 

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat : 

Sinergi antar organisasi/ pelaku  (Pemerintah Daerah, Masyarakat & 

Swasta, lintas SKPD); Sinergi antar Program Pemerintah dan Pemda; 

Sinergi Kegiatan; Sinergi Kelompok Penerima;  Sinergi Prosedur   

o Pemberdayaan dan Partisipasi Kelompok Sasaran. 

Kerangka berpikir dalam tesis ini digambarkan dalam Gambar 1 berikut :  
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Gambar 1.  Bagan Kerangka Berpikir 

 
 

Program-Program  Pemberdayaan dari 
Pemkot Solo (DPK, Rehap RTLH, P2MBG, 

dsb) 

Progra-Program  Pemberdayaan dari 
Pemerintah (PNPMMandiri Perkotaan, 

BLPS-P2FM/ KUBE)     

Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan 
Masyarakat 

Sinergi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan : 
 Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara sistematik, 

terpadu, menyeluruh , dan sinergis melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, 
serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. 

 Kelembagaan Tingkat Kota sebagai wadah Sinkronisasi dan Sinergi : TKPKD,   
 Bentuk-bentuk Sinergi dalam implementasi program-program penanggulangan 

kemiskinan :  
 Sinergi antar organisasi/ pelaku ;  Sinergi antar Program Pemerintah & Pemda; 

Sinergi Kegiatan ; Sinergi Kelompok Penerima;  dan Sinergi Prosedur.   
 Pemberdayaan dan Partisipasi Kelompok Sasaran 

Governance : Basic Concept 
Mengembangkan Sinergi  

 Governance => lokus dan fokus pada 
sinergi peran dari beberapa aktor, 
organisasi publik dan non publik, dan 
masyarakat dalam jaringan kinerja; policy 
networking, public-private partnership, 
atau kolaborasi  dalam proses formulasi 
dan implementasi kebijakan publik.  

 Jaringan Kebijakan :  Berbagi informasi 
yang dapat membantu untuk bekerja lebih 
baik, seperti pengalaman (best practices), 
preferensi, cara dan strategi, serta hitung-
hitungan  tujuan dan sumberdaya yang 
dilakukan antar actor  
 

Collaboration 
 Sinergi dimanifestasikan dalam 

pemikiran dan tindakan sebagai 
hasil dari kolaborasi. 

 Kerjasama  antar organisasi/ 
individu  melalui   Berbagi/ 
Kombinasi Perspektif, Sumber 
Daya; dan Keahlian untuk 
mencapai tujuan bersama/ tujuan 
lebih besar. 

 Kemitraan => pemikiran yang dan  
tindakan yang komprehensif, 
mengkoordinasi berbagai jenis 
kekuatan pelayanan, strategi, 
program, sektor, dan sistem-sistem. 
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BAB III    

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif bermaksud untuk memberikan uraian mengenai suatu gejala sosial yang 

diteliti (Slamet, 1992:7). Rancangan deskripsi dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk  mendeskripsikan gejala; alat penelitian yang mendasar bagi administrator 

dan analisis kebijakan; kaya akan informasi, mudah dipahami dan 

diinterpretasikan (Ismi Dwi Astuti, 2006:32).  

Bogdan dan Taylor (1975, dalam Moleong, 1994:3) mendefinisikan 

”metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara 

holistik (utuh). Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka 

dalam mendiskripsikan berbagai fenomena, peneliti tidak menggunakan prosedur 

statistik melainkan secara induktif dimana peneliti sebagai alat utamanya. Data 

yang dikumpulkan berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, foto, dokumen, 

catatan-catatan. 
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B.  Fokus Penelitian 

Untuk  menjawab permasalahan penelitian, fokus penelitian ini adalah : 

1. Mengemukakan kebijakan penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah yang 

dilaksanakan dalam tiga kluster program berbasis bantuan sosial, pemberdayaan 

masyarakat, dan pemberdayaan UMKM; dan  kebijakan penanggulangan 

kemiskinan dari Pemerintah Kota Surakarta yang tercantum dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2010 dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009. 

2. Mengungkapkan dan mengemukakan implementasi dan gambaran model 

program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan yang 

dilaksanakan di Kota Surakarta seperti PNPM Mandiri Perkotaan, PPFM-BLPS 

(KUBE), Program Rehap RTLH,  P2MBG, dan Program DPK.  

3. Mengungkapkan, mengemukakan dan menganalisa : 1) Kebijakan dan 

kelembagaan yang mendukung sinergi dalam penanggulangan kemiskinan di 

Kota Surakarta. 2) Bentuk-bentuk sinergi dalam implementasi PNPM Mandiri 

Perkotaan, PPFM-BLPS (KUBE), Program Rehap RTLH,  P2MBG, dan Program 

DPK.   

 

C.  Lokasi Penelitian 
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Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surakarta, dengan lokasi : Pertama, untuk studi 

dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta terutama di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pemberdayaan Masyarakat, PP, PA dan KB 

dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Surakarta.  

Kedua, Kelurahan Sangkrah di Kecamatan Pasar Kliwon. Ketiga, Kelurahan 

Sudiroprajan di Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Keempat, Kelurahan Kratonan di 

Kecamatan Serengan.  

Kelurahan Sangkrah, Kelurahan Sudiroprajan, dan Kelurahan Kratonan dipilih 

untuk kepentingan pendalaman dalam penelusuran data dan sumber informasi penelitian 

secara purposive, khususnya terkait bentuk-bentuk sinergi dalam implementasi program-

program pemberdayaan masyarakat. Kelurahan Sangkrah merupakan salah satu kantong 

kemiskinan yang menjadi lokasi PNPM Mandiri Perkotaan, PPFM-BLPS (KUBE), 

Program Padat Karya Produktif, Program Rehap RTLH, P2MBG dan Program DPK. 

Kelurahan Sudiroprajan juga mempunyai prosentase penduduk miskin yang cukup 

banyak, dan menjadi lokasi PNPM Mandiri Perkotaan, PPFM-BLPS (KUBE), Program 

Rehap RTLH, dan Program DPK. Kelurahan Kratonan dipilih sebagai lokasi penelitian 

karena menjadi lokasi pilot project program pembangunan RTLH (model kluster). 

 

D. Satuan Kajian (Unit of Analisys) dan Instrumen 

 Unit analis dalam penelitian ini adalah dokumen kebijakan, pedoman program 

dan aktor-aktor yang terlibat atau terkait dalam kebijakan dan pelaksanaan program 
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pemberdayaan masyarakat. Peneliti sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan, 

menafsir dan menganalisasi data. 

 

E. Sumber Informasi Penelitian dan Informan 

Dalam penelitian kualitatif peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor 

kontekstual. Jadi, maksud sampling dalam hal ini ialah untuk menjaring sebanyak 

mungkin informasi dari pelbagai macam sumber dan kontekstualnya. Sumber informasi 

penelitian (data primer) diambil secara purposive, terdiri dari beberapa pihak yang 

terkait dengan kebutuhan dalam penelitian ini, diantaranya adalah: 

Tabel 5 
Informan Penelitian 

 
No Informan Relevansi 
I Pemerintah Kota Surakarta  
1 Kepala Bappeda  Untuk menggali informasi terkait permasalahan 

kemiskinan dan kebijakan penanggulangan 
kemiskinan di Surakarta. 

 Untuk menggali informasi tentang kebijakan, 
strategi dan kelembagaan untuk mendukung sinergi 
dalam penanggulangan kemiskinan di Kota 
Surakarta. 

2 Kepala Bapermas, P3AKB  Untuk menggali informasi tentang permasalahan 
kemiskinan di Surakarta. 

 Untuk menggali informasi tentang program 
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 
masyarakat di Surakarta. 

 Untuk menggali informasi tentang kebijakan, 
strategi dan kelembagaan untuk mendukung sinergi 
dalam penanggulangan kemiskinan di Kota 
Surakarta. 

 Untuk menggali informasi tentang sinergi program- 
program penanggulangan kemiskinan berbasis 
pemberdayaan masyarakat di Surakarta. 

3 Kabid Sosial-Budaya Bappeda  Untuk menggali informasi dan mendapatkan data 
terkait strategi penanggulangan kemiskinan di 
Surakarta. 

 Untuk mendapatkan data penduduk miskin Kota 
Surakarta. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 
 

132

 Untuk menggali informasi tentang sinergi 
penanggulangan kemiskinan di Surakarta. 

4 Kabid dan Staf Pemberdayaan 
Masyarakat- Bapermas, P3AKB 

 Untuk menggali informasi dan mendapatkan data 
terkait program perbaikan RTLH. 

5 Kabid Pemberdayaan Perempuan- 
Bapermas, PP, PA & KB 

 Untuk menggali informasi dan mendapatkan data 
terkait program P2MBG.  

6 
 
 
 
 
 
 
 

Lurah Sangkrah  
 
 
 
 
 
 
 

 Untuk menggali informasi tentang permasalahan 
kemiskinan di Sangkrah. 

 Untuk menggali informasi tentang program 
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 
masyarakat yang dilaksanakan di Sangkrah. 

 Untuk menggali informasi tentang sinergi 
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 
masyarakat di Sangkrah. 

7 Lurah Sudiroprajan  Untuk menggali informasi tentang permasalahan 
kemiskinan di Sangkrah. 
 

 Untuk menggali informasi tentang program 
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 
masyarakat yang dilaksanakan di Sangkrah. 

 Untuk menggali informasi tentang sinergi 
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 
masyarakat di Sangkrah. 

8 Pengurus/ Anggota TKPK Kota 
Surakarta 

 Untuk menggali informasi tentang Kebijakan, 
strategi dan kelembagaan untuk mendukung sinergi 
dalam penanggulangan kemiskinan di Kota 
Surakarta. 

III Pengelola/ Pelaksana Program 
Pemberdayaan Masyarakat 

 

9 Korkot PNPM MP  Untuk menggali informasi tentang implementasi 
PNPM Mandiri Perkotaan di Solo. 

 Untuk menggali informasi tentang sinergi PNPM 
Mandiri Perkotaan dan program-program 
pemberdayaan masyarakat di Solo. 

10 Fasilitator PNPM MP  Untuk menggali informasi tentang implementasi 
PNPM Mandiri Perkotaan di Solo. 

11 Anggota LKM Sangkrah  Untuk menggali informasi tentang sinergi dalam 
implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Sangkrah  

 Untuk menggali informasi tentang  sinergi PNPM 
Mandiri Perkotaan dengan program-program 
pemberdayaan masyarakat yang lain di Sangkrah. 

12 Anggota LKM Sudiroprajan  Untuk menggali informasi tentang sinergi dalam 
implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di 
Sudiroprajan. 

 Untuk menggali informasi tentang  sinergi PNPM 
Mandiri Perkotaan dengan program-program 
pemberdayaan masyarakat yang lain di Sudiroprajan. 

13 Pendamping/ Pengurus KUBE di 
Sangkrah 

 Untuk menggali informasi tentang sinergi dalam 
implementasi Program KUBE di Sangkrah. 

       bersambung 

lanjutan 
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 Untuk menggali informasi tentang  sinergi Program 
KUBE dengan program-program pemberdayaan 
masyarakat yang lain. 

14 Pendamping/ Pengurus KUBE di 
Sudiroprajan 

 Untuk menggali informasi tentang sinergi dalam 
implementasi Program KUBE di Sudiroprajan. 

 Untuk menggali informasi tentang  sinergi Program 
KUBE dengan program-program pemberdayaan 
masyarakat yang lain. 

15 Panitia/ Pokja RTLH di Sangkrah  Untuk menggali informasi tentang sinergi dalam 
implementasi Program Rehap RTLH di Sangkrah. 

 Untuk menggali informasi tentang  sinergi Program 
Rehap RTLH dengan program-program 
pemberdayaan masyarakat yang lain. 

16 Panitia/ Pokja RTLH di 
Sudiroprajan 

 Untuk menggali informasi tentang sinergi dalam 
implementasi Program Rehap RTLH di Sudiroprajan. 

 Untuk menggali informasi tentang  sinergi Program 
Rehap RTLH dengan program-program 
pemberdayaan masyarakat yang lain. 

17 Panitia P2MBG di Sangkrah  Untuk menggali informasi tentang sinergi dalam 
implementasi P2MBG di Sangkrah. 

 Untuk menggali informasi tentang  sinergi P2MBG 
dengan program-program yang lain. 

18 Panitia Program Padat Karya 
Produktif di Sangkrah 

 Untuk menggali informasi tentang sinergi dalam 
implementasi Program Padat Karya Produktif di 
Sangkrah. 

19 Panitia DPK Sangkrah  Untuk menggali informasi tentang sinergi dalam 
implementasi Program DPK di Sangkrah. 

 Untuk menggali informasi tentang  sinergi Program 
DPK dengan program-program pemberdayaan 
masyarakat yang lain. 

20 Panitia DPK Sudiroprajan  Untuk menggali informasi tentang sinergi dalam 
implementasi Program DPK di Sudiroprajan. 

 Untuk menggali informasi tentang  sinergi Program 
DPK dengan program-program pemberdayaan 
masyarakat yang lain. 

IV Tokoh masyarakat  
21 Pengurus LPMK Sangkrah  Untuk menggali informasi tentang permasalahan 

kemiskinan, implementasi dan sinergi program-
program pemberdayaan masyarakat di Sangkrah. 

22 Pengurus LPMK Sudiroprajan  Untuk menggali informasi tentang permasalahan 
kemiskinan, implementasi dan sinergi program-
program pemberdayaan masyarakat di Sangkrah. 

 

F. Tehnik Pengumpulan Data 

      Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan 3 (tiga) macam tehnik 

sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) tentang tehnik dasar 

       bersambung 

lanjutan 
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pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah 

wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.  

1. Wawancara yang mendalam (in depth interview). Wawancara mendalam pada 

sumber informasi di atas dan informan lain untuk pendalaman. 

2. Pengamatan (Observasi) terhadap aktivitas aktor, pelaksanaan kegiatan, dan 

lokasi program serta dilakukan untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara. 

Mendasarkan konsep Buford Junker (dalam Moleong, 1994: 127), peranan 

peneliti sebagai pengamat menggunakan pola yaitu : Berperanserta Secara 

Lengkap dan Pemeranserta Sebagai Pengamat (tidak sepenuhnya menjadi 

pemeran serta) misalnya melalui diskusi atau pertemuan terkait program 

penanggulangan kemiskinan. Di situasi dan aktifitas lain Peneliti menjadi 

Pengamat Penuh.  

3. Studi Dokumentasi. Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan berkenaan 

dengan  dokumen yang sifatnya tertulis diantaranya adalah dokumen kebijakan 

dan pedoman pelaksanaan/petunjuk teknis program penanggulangan kemiskinan 

berbasis pemberdayaan masyarakat, yaitu : 

1) RPJM Nasional Tahun 2004-2009. 

2) Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (2005). 

3) Perpres Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan. 

4) RPJMD Kota Surakarta Tahun 2005-2010. 

5) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta. 
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6) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2009. 

7) Pedoman Pelaksanaan/ Petunjuk Tehnis : PNPM Mandiri Perkotaan, BLPS-

KUBE, P2MBG, Program Rehap RTLH, Program DPK, dan Musrenbang. 

8) Keputusan Walikota Surakarta tentang Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Kota Surakarta. 

4. Catatan Lapangan (Field Note). Keberhasilan penelitian natural inquiry 

bergantung pada fieldnote yang rinci, akurat, dan luas. Fieldnote yang demikian 

dibuat selama melakukan pengamatan, wawancara, mereview sumber-sumber 

data yang bukan manusia dan seluruh data yang dikumpulkan selama penelitian 

ini berlangsung.  Merujuk pada pendapatnya Slamet (1992 : 139-140), peneliti 

menggunakan Deskriptif Feldnote, meliputi : 1). Gambaran mengenai orang-

orang yang diteliti. 2) Merekonstruksi ulang hasil percakapan. 3) 

Menggambarkan kegiatan dari para orang-orang yang diteliti. 4) Menceritakan 

kejadian-kejadian khusus di dalam suatu bingkai tertentu. 5) Menggambarkan 

bingkai fisik.  

 

G. Keabsahan Data 

Pengecekan atau pemeriksaan keabsahan temuan data pada penelitian kualitatif 

untuk memperoleh kesimpulan naturalistik didasarkan pada kriteria-kriteria yang 

dikembangkan oleh Lincoln dan Guba (1985), yaitu : derajat kepercayaan (credibility), 

keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability) dan Kepastian 

(confirmability).  
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Untuk pemeriksaan data ditempuh dengan cara : Pertama, Untuk keperluan 

derajat kepercayaan digunakan triangulasi, pengecekan anggota dan diskusi teman 

sejawat (Lincoln dan Guba, 1985). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi : Sumber data dan metode. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara 

menguji kebenaran data tertentu dengan informan lain. Triangulasi data dilakukan 

dengan cara membandingkan data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan 

observasi di lapangan. Kedua, Untuk kontrol keotentikan hasil penelitian, maka 

dalam penelitian ini dilakukan pertemuan validasi data dan hasil kesimpulan 

penelitian kepada masyarakat setempat dan pihak-pihak yang terkait atau mengetahui. 

Ketiga, Untuk kontrol holistik, dilakukan dengan menggunakan teknik analisa 

perbandingan antara dan inter dan aktor dan daerah (situs) melalui keikutsertaan 

dalam diskusi atau pertemuann. Keempat, Untuk kontrol historis, dilakukan dengan 

menelusuri keadaan dan pengalaman masa lalu. Kelima, ketekunan pengamatan 

(observasi). Keenam, kecukupan referensial.  

 

H. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal dan sepanjang 

proses penelitian berlangsung. Tehnik analisis dalam penelitian ini secara singkat 

digambarkan dalam tabel berikut : 

Tabel 6  
Matrik Tehnik Analisis Data berdasarkan Aspek yang Dianalisis 

 
Aspek yang 
Dianalisis 

Unit Analisis Indikator yang 
digunakan 

Sumber Data 
dan Teknik 

Teknik 
Analisis 
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Pengumpulan 
Data 

3. Analisis faktor-
faktor penyebab 
kemiskinan di 
Surakarta 

Individu :  
1. Kepala dan 

Staf SKPD 
di Bappeda; 
dan 
Bapermas, 
dan Lurah. 

2. Anggota : 
TKPKD 
Kota 
Surakarta 

3. Pengurus 
LPMK atau 
Ketua RW  

Ketidakberdayaan : 
mengakses hak-hak 
dasar, ekonomi, 
faktor sosial 
budaya, mentalitas 
dsb 

 Sumber Data 
: Data Primer 
Primer, 
Tehnik 
pengumpulan 
data : 
Wawancara, 
Observasi 

 
 

Analisis 
Deskriptif 
Kualitatif 
dengan tehnik 
analisis 
interaktif :  
reduksi data, 
penyajian data, 
menarik 
kesimpulan/  
verifikasi 

4. Deskripsi 
kebijakan dan 
program 
penanggulangan 
kemiskinan di 
Kota Surakarta 

Dokumen : 
Kebijakan dan 
program 
penanggulangan 
kemiskinan dari 
Pemerintah dan 
Pemerintah Kota 
Surakarta yang 
dilaksanakan di 
Surakarta 
 

Tujuan, Sasaran, 
Model/ Kegiatan, 
Sarana, Sumber 
Daya, 

 Sumber Data : 
Data 
Sekunder : 
RPJMN, 
SNPK, 
Perpres 13 
Tahun 2009, 
RPJMD 
2005-2010, 
Strategi 
Penanggulang
an 
Kemiskinan 
Kota 
Surakarta, 
RKPD 2009  

 Tehnik 
pengumpulan 
data : 
dokumentasi 

Analisis 
Deskriptif 
Kualitatif 
dengan tehnik 
analisis 
interaktif :  
reduksi data, 
penyajian data, 
menarik 
kesimpulan/  
verifikasi 

5. Analisis 
kebijakan, 
strategi dan 
kelembagaan 
untuk 
mendukung 
sinergi dalam 
penanggulangan 
kemiskinan di 
Kota Surakarta. 

 

Individu : 
a. Kepala atau 

Staf SKPD 
di Bappeda; 
dan 
Bapermas, 
PP, PA, dan 
KB; dan 
Lurah. 

b. Ketua/ 
Anggota 
TKPK Kota 
Surakarta 

 
Dokumen  

Kebijakan, strategi, 
dan kelembagaan 
untuk mendukung 
sinergi 
penanggulangan 
kemiskinan, yang 
diklasifikasikan  
dalam bentuk :  
 Jaringan 
 Kolaborasi 

 Sumber Data : 
Data Primer 
Primer, 
Tehnik 
pengumpulan 
data : 
Wawancara, 
Observasi 

 Sumber Data : 
Data 
Sekunder : 
Strategi 
Penanggulang
an 
Kemiskinan 

Analisis 
Deskriptif 
Kualitatif 
dengan tehnik 
analisis 
interaktif :  
reduksi data, 
penyajian data, 
menarik 
kesimpulan/  
verifikasi 

       bersambung 

lanjutan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 
 

138

 Kebijakan, 
Strategi, dan 
Kelembagaa
n yang 
mengatur 
sinergi 
penanggulan
gan 
kemiskinan 

 
 

Kota 
Surakarta, 
Perwali : 
Pedoman 
Pelaksanaan 
Program : 
P2MBG, 
RTLH, TKPK 
Surakarta, dsb 

 Tehnik 
pengumpulan 
data : 
Dokumentasi 

6. Analisis bentuk-
bentuk sinergi 
pada 
implementasi 
program-
program 
penanggulangan 
kemiskinan 
berbasis 
pemberdayaan 
masyarakat yang 
dilaksanakan di 
tingkat 
kelurahan 

Individu :  
1. Kepala atau 

Staf SKPD 
di Bappeda; 
dan 
Bapermas, 
PP, PA, dan 
KB; dan 
Lurah. 

2. Ketua atau 
Anggota : 
TKPKD 
Kota 
Surakarta 

3. Pengelola / 
Pelaksana 
program 
pemberdayaa
n masyarakat 
: 1) Korkot 
dan 
Fasilitator 
PNPM MP. 
2) LKM, 3) 
Pendamping/ 
Pengurus  
KUBE. 4) 
Panitia/ 
Pokja 
Perbaikan 
RTLH. 5) 
Panitia DPK.  

4. Tokoh 
Masyarakat : 
Pengurus 
LPMK atau 
Ketua RW  

 

1. Tujuan, Sasaran, 
Model/ Kegiatan, 
Sarana, Sumber 
Daya, Model 
Komunikasi, dsb 
dalam 
Implementasi 
Program 

2. Bentuk-bentuk 
sinergi dalam 
implementasi 
penanggulangan 
kemiskinan yang 
berbasis 
pemberdayaan 
masyarakat, 
dalam pola :  

Kolaborasi 

 Sumber Data 
: Data Primer 
Primer, 
Tehnik 
pengumpulan 
data : 
Wawancara, 
Observasi 

 
 
 Data 

Sekunder : 
Strategi 
Pedoman 
Pelaksanaan 
Program : 
P2MBG, 
RTLH, 
PNPM MP, 
KUBE, DPK 
dsb 

Analisis 
Deskriptif 
Kualitatif 
dengan tehnik 
analisis 
interaktif :  
reduksi data, 
penyajian data, 
menarik 
kesimpulan/  
verifikasi 

       bersambung 

lanjutan 
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Dokumen 
Kebijakan dan 
program yang 
mengatur 
tentang sinergi 
program 
penanggulangan 
kemiskinan 
berbasis 
pemberdayaan 
masyarakat 
 

 

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh 

Miles dan Huberman (1984:9) dengan prosedur reduksi data, penyajian data, menarik 

kesimpulan atau verifikasi, dengan penjelasan sebagai berikut :  

 Reduksi Data. Data yang diperoleh di lokasi penelitian atau data lapangan 

dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan 

lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan 

pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data 

berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama 

pengumpulan data berlangsung diadakan tahap reduksi data dengan jalan 

membuat ringkasan, menelusuri tema, dan menulis memo. 

 Penyajian data. Dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat 

gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. 

Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu 

sehingga kelihatan dengan sosok yang lebih utuh. 
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 Penarikan kesimpulan/verifikasi. Melakukan verifikasi data secara terus 

menerus sepanjang penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan 

dan selama proses pertumbuhan data, peneliti berusaha untuk menganalisis 

dan mencara makna dan data yang dikumpulkan, yaitu dengan mencari pola, 

tema, hubungan, persamaan, hal-hal lain yang sering timbul, dan sebagainya 

dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif, akan tetapi dengan 

bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka akan 

diperoleh kesimpulan. Dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus 

dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan 

interpretasi peneliti.  

 
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

  
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian 

1. Deskripsi Umum Kota Surakarta 

Kota Surakarta atau Kota Solo merupakan dataran rendah dengan luas 

sekitar 44 Km2 (4.404,06 ha), terbagi dalam lima wilayah Kecamatan yaitu : 

Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres, dan Banjarsari, dan terdiri dari 51 

Kelurahan yang mencakup 595 RW dan 2.669 RT.  Pada tahun 2008, jumlah 

penduduk Kota Surakarta tercatat sebanyak 522.935 jiwa, diantaranya jumlah 

penduduk perempuan sebanyak 275.690 jiwa, dan jumlah penduduk laki-laki 

sebanyak 247.245 jiwa. Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 251.101 atau 
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sebesar 48,01 % dari total penduduk Kota Surakarta. Sebagian besar penduduk 

Kota Surakarta bekerja di sektor : Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi; 

Jasa (Pendidikan, kesehatan dan Pemerintahan); Industri Pengolahan; dan 

Angkutan, Perdagangan, dan Komunikasi. Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) Kota Surakarta atas dasar harga berlaku tahun 2008 sebesar Rp 

15.110.646,71 (dalam jutaan rupiah).  Sedangkan PDRB Perkapita atas dasar 

harga berlaku tahun 2008 sebesar Rp 7.901.886,6.  

Untuk melihat keberhasilan pembangunan di Kota Surakarta secara umum 

dapat dilihat dengan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya diukur dari 

kemiskinan. Dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6B Tahun 2009 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2009, 

disebutkan beberapa isu dan permasalahan utama di Kota Surakarta diantaranya 

yaitu : besarnya jumlah penduduk miskin, kualitas dan akses penduduk miskin 

terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang belum optimal, tingginya 

angka pengangguran, permasalahan ekonomi, dan belum optimalnya pelayanan 

umum serta permasalahan infrastruktur kota terutama di pemukiman kumuh.  

Berdasarkan data dari Bappeda Kota Surakarta dan Bapermas PPPA dan KB 

Kota Surakarta, jumlah penduduk miskin di Kota Surakarta pada tahun 2009 

mencapai 104.988 jiwa atau 29.582 KK, ditambah jumlah gakin di Panti Sosial 

dan Diffabel, total penduduk miskin di Kota Surakarta sebanyak 106.389 jiwa. 

Dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6B Tahun 2009 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2009, 
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disebutkan beberapa isu dan permasalahan utama di Kota Surakarta diantaranya 

yaitu : besarnya jumlah penduduk miskin, kualitas dan akses penduduk miskin 

terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang belum optimal, tingginya 

angka pengangguran, permasalahan ekonomi, dan belum optimalnya pelayanan 

umum serta permasalahan infrastruktur kota terutama di pemukiman kumuh.  

Berdasarkan data dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota 

Surakarta (2008:14), permasalahan kemiskinan di Kota Surakarta secara umum 

disebabkan oleh : 1) Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan. 2) Terbatasnya 

akses dan mutu layanan kesehatan. 3) Terbatasnya akses dan rendahnya layanan 

pendidikan. 4) Keterbatasan Kemampuan masyarakat miskin untuk mengakses 

layanan pendidikan dasar. 5) Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha. 6) 

Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. 

 

2. Deskripsi Umum Kelurahan Sangkrah 

Salah satu kantong kemiskinan di Kota Surakarta yaitu Kelurahan Sangkrah 

yang berada di wilayah Kecamatan Pasar Kliwon. Wilayah Kelurahan Sangkrah 

terletak di tenggara pusat Kota Surakarta yang berdekatan dengan Sungai 

Bengawan Solo. Berdasarkan Laporan Monografi Kelurahan Sangkrah Bulan 

Oktober 2009, jumlah kepala keluarga sebanyak 3.195 KK dan jumlah penduduk 

Sangkrah sebanyak 11.539 jiwa, diantaranya jumlah penduduk perempuan 

sebanyak 5.753 jiwa, dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 5.786 jiwa. 

Sebagian besar penduduk Sangkrah bekerja sebagai buruh (bangunan dan 
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industri) dan pedagang. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar penduduk 

Sangkrah (sekitar 56 %) termasuk berpendidikan rendah, yaitu tamat SLTP, tamat 

SD, tidak tamat SD, dan tidak sekolah.  Keluarga miskin di Kelurahan Sangkrah 

sebanyak 1010 KK yang terdiri dari 3.879 jiwa (sekitar 33 % dari total jumlah 

penduduk). Untuk menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Sangkrah, beberapa 

program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang 

dilaksanakan antara lain : PNPM Mandiri Perkotaan, PPFM-BLPS (KUBE), 

Padat Karya Produktif, Bantuan Rehap RTLH, P2MBG, Bantuan Modal, 

Posyandu, Sanitasi Masyarakat dan adanya dukungan dari Dana Pembangunan 

Kelurahan (Blockgrant). 

3. Deskripsi Umum Kelurahan Sudiroprajan 

Kelurahan Sudiroprajan berada di wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta. 

Kelurahan ini berada di tengah Kota Surakarta dan sekitar 500 m dari Balaikota 

Surakarta. Berdasarkan Laporan Monografi Kelurahan Sudiroprajan Bulan 

Oktober 2009, jumlah kepala keluarga sebanyak 1.136 KK dan jumlah penduduk 

Sudiroprajan sebanyak 3.828 jiwa, diantaranya jumlah penduduk perempuan 

sebanyak 2.481 jiwa, dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.814 jiwa. 

Sebagian besar penduduk Sudiroprajan bekerja sebagai pedagang dan buruh. 

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar penduduk Sudiroprajan termasuk 

tingkat pendidikan menengah yaitu tamat SLTA dan tamat SLTP dan 

berpendidikan rendah (tamat SD, tidak tamat SD, dan tidak sekolah).  Keluarga 

miskin (penerima BLT tahun 2009) di Kelurahan Sudiroprajan sebanyak 293 KK 
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(sekitar 25 % dari total KK di Sudiroprajan). Berdasarkan pemetaan dari LKM 

Promis Sudiroprajan, jumlah KK miskin sebanyak 396 KK  yang terdiri dari 

1.261 jiwa. Fenomena menarik di Kelurahan Sudiroprajan terkait kesejahteraan 

masyarakat, kelurahan ini dikelilingi oleh kawasan perdagangan dan pertokoan, 

yaitu Pasar Gede, Pertokoan Ketandan, dan Limolasan, tetapi jumlah 

pengangguran dan penduduk yang bermatapencaharian tidak tetap cukup banyak. 

Untuk menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Sudiroprajan, beberapa program 

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang 

dilaksanakan antara lain : PNPM Mandiri Perkotaan, PPFM-BLPS (KUBE), 

Bantuan Rehap RTLH, Koperasi, dan adanya dukungan dari Dana Pembangunan 

Kelurahan. 

 

4. Deskripsi Umum Kelurahan Kratonan  

Kelurahan Kratonan berada di wilayah Kecamatan Serengan Kota 

Surakarta. Wilayah kelurahan Kratonan berada di bagian selatan Kota Surakarta. 

Jumlah kepala keluarga di Kelurahan Kratonan sebanyak 1.325 KK dan jumlah 

penduduk sebanyak 6.187 jiwa, diantaranya jumlah penduduk perempuan 

sebanyak 3.082 jiwa, dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.105 jiwa. 

Sebagian besar penduduk Kratonan bekerja sebagai buruh (bangunan dan 

industri) dan pedagang. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar penduduk 

Kratonan termasuk tingkat pendidikan menengah yaitu tamat SLTA dan tamat 

SLTP dan berpendidikan rendah (tamat SD, tidak tamat SD, dan tidak sekolah). 
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Penduduk yang berpendidikan tinggi juga cukup banyak. Jumlah penduduk 

miskin di Kratonan pada tahun 2007 tercatat 1.118 (sekitar 18%) atau 335 KK. 

Untuk menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Kratonan, beberapa program 

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang 

dilaksanakan antara lain : PNPM Mandiri Perkotaan, PPFM-BLPS (KUBE), dan 

Bantuan Rehap RTLH. Terkait dengan program penanggulangan kemiskinan 

yang menarik di Kelurahan Kratonan yaitu Program Bantuan RTLH dengan 

konsep Kluster dan Rumah Tumbuh. Program ini mampu menyediakan 

perumahan dan lingkungan yang sehat berikut infrastruktur dasar pada warga 

miskin.  

B. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Surakarta 

1) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dari Pemerintah  

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dari Pemerintah yang 

dilaksanakan di Kota Surakarta melalui tiga kelompok (kluster) program, 

yaitu  berbasis bantuan dan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat 

dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.  

Pertama, Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis 

bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program yang 

bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, 

serta  perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. 
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Tabel 7 
Matrik Program  Bantuan dan Perlindungan Sosial di Kota Surakarta 

 
No Nama Program Bentuk/ Lingkup 

Program 
Sasaran Keterangan 

1 Jaminan Kesehatan 
Masyarakat 
(Jamkesmas) 

Fasilitas pengobatan gratis 
bagi rakyat miskin di 
Puskesmas dan Rumah 
Sakit milik 
Pemerintah/Kelas III.  

Penduduk 
miskin (sesuai 
kriteria BPS). 

Dilaksanakan oleh 
RSUD Moewardi. 

2 Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) 

BOS, BOS Buku, Bantuan 
Khusus Murid/BKM, 
Bantuan Operasional 
Manajemen Mutu/BOMM, 
dan Program Beasiswa 

Siswa miskin, 
sekolah.  

Dilaksanakan oleh 
Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olah 
Raga bersama 
sekolah-sekolah. 

3 Bantuan Langsung 
Tunai (BLT)  

Bantuan berupa uang  Penduduk 
miskin (sesuai 
kriteria BPS) 

Dilaksanakan oleh 
BPS dan PT Pos. 

4 Beras untuk Masyarakat 
/ Rumah Tangga Miskin 
(Raskin). 

diberikan sebanyak 15 kg 
per KK per bulan, dengan 
harga Rp 1.600/ kg. 

Penduduk 
miskin (sesuai 
kriteria BPS). 

Dilaksanakan oleh 
Bapermas, PP, PA 
dan KB dan 
Kelurahan. 

.   

Program dalam kluster program bantuan dan perlindungan sosial dari 

Pemerintah Pusat yang langsung dilaksanakan di tingkat kelurahan yaitu : 

Raskin. Berdasarkan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima raskin 

tahun 2008 sebanyak 26.521 KK.  

Tabel 8 
RTS Penerima Raskin Tahun 2009 dan 2010 di Kota Surakarta 

 
 

No 
 

Kecamatan 
Raskin Tahun 2009 Raskin Tahun 2010 

Rumah Tangga 
Sasaran (RTS) 

Kg/ bln Rumah Tangga 
Sasaran (RTS) 

Ton/bln 

1 Laweyan 3.211 48.165 2.915 n.A 
2 Serengan 2.145 32.175 2.099 n.A 
3 Pasar Kliwon 4.784 71.760 4.649 n.A 
4 Jebres 5.441 81.615 5.360 n.A 
5 Bajarsari 7.148 107.220 6.931 n.A 

 Jumlah 22.729 340.935 21.954 285.4 
 Total (tahun) 4.091,2 ton/ tahun 3.428,8 ton/ tahun 
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Sumber : Surat Kepala Bapermas, PP, PA dan KB Surakarta Nomor 
511.1/662/VIII/2009 tentang Permohonan Alokasi Raskin Bulan Agustus 2009 
kepada Kepala Perum Bulog Sub Divre III Surakarta, data Bagian Administrasi 
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surakarta, dan Solopos, 7 Januari 2010. 

 

      Kedua, Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan masyarakat. Terdiri atas program-program yang bertujuan 

untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok 

masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada 

prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Program-program penanggulangan 

kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kota 

Surakarta yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-

Perkotaan (PNPM MP), Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui 

Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (PPFM-BLPS) atau dikenal dengan 

Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE), dan Padat Karya Produktif. 

Ketiga, Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Terdiri atas program-program 

yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku 

usaha berskala mikro dan kecil. Program ini dilaksanakan melalui Kluster 

Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMKM mendapat kredit usaha dari bank-bank 

milik negara contohnya Bank BRI. KUR dibawah Rp 5 juta, disalurkan tanpa 

agunan.  
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2) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dari Pemerintah Kota 
Surakarta 
 

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta tercantum 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Surakarta Tahun 2005-2010 dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota 

Surakarta. Sasaran penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta untuk tahun 

2005-2010 yaitu : Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan 

terjangkau, Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan yang bermutu, Terpenuhinya 

pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, Terbukanya kesempatan kerja dan 

berusaha Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak sehat 

serta tersedianya kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin dan 

Terjaminnya rasa aman dari berbagai tindak kekerasan.  

Penjabaran sasaran, arah kebijakan dan program penanggulangan 

kemiskinan Kota Surakarta tahun 2005-2010 dalam Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD). Kebijakan dan program-program untuk 

penanggulangan kemiskinan tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) diantaranya Dinas Kesehatan Kota; Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan; Dinas Koperasi dan UMKM; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; dan Badan 

Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 

dan keluarga Berencana (Bapermas, PP, PA, dan KB).  
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 Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta tahun 

2009, prioritas pertama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, 

dan didukung dengan prioritas, kebijakan dan program/ kegiatan lain untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sinkron dan sinergi dengan upaya 

penanggulangan kemiskinan.  Kebijakan dan program/ kegiatan tersebut 

dalam lingkup prioritas : peningkatan kualitas pendidikan; peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat; pembangunan ekonomi; dan peningkatan kualitas 

pelayanan publik, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan 

pembangunan. 

 

 
Tabel 9  

Prioritas, Kebijakan, dan Program Penanggulangan Kemiskinan  
Di Kota Surakarta Tahun 2009 

Prioritas Kebijakan, Program/ Kegiatan 

1.Peningkatan 
kesejahteraan 
masyarakat 
miskin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Peningkatan kualitas hunian dan lingkungan pemukiman. 
Program/Kegiatan :  

1) Bantuan Perbaikan/ Rehap RTLH, instalasi listrik dan air bersih. 
2) Pembangunan hidrant umum dan MCK berbasis komunitas. 
3) Pembangunan saluran dan sanitas lingkungan (SANIMAS).  
4) Pembangunan dan pengoperasian rusunawa.  
5) Penataan dan penegasan kepemilikan lahan (LC).  
6) Penyuluhan perilaku hidup sehat dan penembangan pilot project 

komunitas berpola hidup sehat pada kawasan yang telah ditata.  
7) Pengembangan Lingkungan sehat. 
b.Fasilitasi ketercukupan pangan, asupan gizi, dan pola konsumsi 
seimbang. 

Program/ Kegiatan : 

1) PMT pemulihan bagi 180 gizi buruk, 65 bumil dan 4000 anak sekolah.  
2) Pembelajaran dan penguatan pemahaman pentingnya pemberian ASI 

eksklusif, bagi bumil dan 75 kader posyandu.  
3) Perawatan 20 balita Gizi Buruk di Rumah Sakit.  
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1.Peningkatan 
kesejahteraan 
masyarakat 
miskin 
 

4) Intervensi 150 ibu hamil anemia.  
5) Pemberian Vit A bagi balita 2 kali/tahun, ibu nifas dan balita sakit.  
6) Pasar murah bahan pokok dan bahan bakar untuk rakyat miskin.  
7) Pemenuhan kebutuhan standar nutrisi, dan vitamin. 
c. Fasilitasi peningkatan pendapatan dan lapangan pekerjaan,  
Program/ Kegiatan : 

1) Diklat keterampilan aplikatif.  

2) Diklat praktis kewirausahaan.  

3)  Pembangunan tempat usaha. 

4) Pemberian bantuan modal bergulir untuk koperasi/ usaha kecil dan 
mikro.  

5) Penjaminan kredit bagi koperasi/ usaha kecil dan mikro 

d. Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau,  
Program/ Kegiatan :  

1) Pemberian jaminan (askeskin) biaya perawatan dan obat bagi msyarakat 
miskin yang ditangani Puskesmas dan RS = 26.526 KK/ 100.019 jiwa.  

2) Pemberian stimulan Operasional Posyandu = 590 Posyandu Balita; 267 
Posyandu Lansia.  

3) Pemberian bantuan Desolin di 51 kelurahan.  

4) Pemberian paket bantuan bagi ibu hamil resiko tinggi. 

e. Pelayanan akses pendidikan yang berkualitas 

Program/ Kegiatan : 

1) Beasiswa bagi siswa dari Rumah tangga miskin langsung pada siswa (by 
name-by adress) dan pada sekolah, untuk tingkatan SD/MI; SMP/MTs;  
SMA/ MA dan SMK.  

2) Penyediaan BOS dan pendamping BOS.  

3) Penyelenggaraan sekolah plus (SD, SMP, SMK).  

4) Bantuan pendidikan non formal/ diklat untuk anak/ pemuda usia kerja 
dari keluarga miskin. 

f. Pelibatan dalam pengambilan keputusan, melalui pelibatan dalam 

proses Musrenbang, dialog publik, kunjungan ke kantong-kantong 

kemiskinan. 

2. Peningkatan 
kualitas 
pendidikan,  
 

1) Rehabilitasi dan revitalisasi gedung sekolah, Pengadaan perlengkapan 
sekolah dan pendidikan.  

2) Pengembangan sekolah unggulan.  

3) Peningkatan kualitas jalur pendidikan non formal.  

4) Pembangunan Solo Techno Park.  
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5) Pembangunan Perpustakaan Kota dan Kelurahan.  

6) Pembangunan Taman Cerdas. 

3. Peningkatan 
derajat kesehatan 
masyarakat,  
 

1) Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta (PKMS).  

2) Stimulan operasional Posyandu.  

3) Peningkatan Pelayanan Puskesmas, Puskesmas Sore Hari dan Rawat 
Inap.  

4) Gerakan Sayang Ibu.  

5) Penyehatan lingkungan pemukiman.  

6) Penyuluhan kesehatan dan pemasyarakatan pola hidup sehat.  

7) Kelurahan Siaga.  

8) Penanggulangan penyakit menular dsb. 

4. Pembangunan 
ekonomi,  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pembangunan 
ekonomi. 
 

1) Pelatihan SDM dan calon tenaga kerja.  

2) Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri : Terdidik, Profesional; Wira 
Usaha Baru, Penyandang Cacat, serta bantuan usaha dan peralatan.   

3) Pemberian bantuan modal untuk UMKM dan Koperasi. 

4) Revitalisasi Pasar Tradisional.  

5) Bantuan untuk pedagang pasar dan PKL.  

6) Pengembangan Galabo.  

7) Pengembangan kluster industri dan pedagang. 

5. Peningkatan 
kualitas 
pelayanan publik 
dan Kapasitas 
Pemerintah 
Daerah, 
Pembangunan 
Politik, Hukum 
dan Ketertiban 
Masyarakat 
 

1) Alokasi Dana Pembangunan Kelurahan (DPK).  

2) Revitalisasi data gakin.  

3) Musrenbang.  

 

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009. 

 

Sararan, arah kebijakan, program dan kinerja penanggulangan 

kemiskinan tahun 2005 – 2010 digambarkan dalam tabel berikut.  
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Tabel 10 
Sasaran, Arah Kebijakan, Program dan Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Surakarta Tahun 2005 - 2010 : 

Sasaran Arah Kebijakan dan Program   Kinerja Penanggulangan Kemiskinan 

Terpenuhinya 
kecukupan 
pangan yang 
bermutu dan 
terjangkau.  

 

1) Pemenuhan hak 
atas pangan bagi 
gakin dan orang-orang 
terlantar.  

2)  Fasilitasi dan 
Pengembangan 
kelembagaan sosial 
masyarakat dalam 
meningkatkan 
pelayanan pangan. 

1) Meningkatkan kapasitas 
kelembagaan Pemkot dalam 
ketahanan pangan; 

2) Menyempurnakan sistem 
penyediaan, distribusi, dan 
harga pangan; 

3) Menjamin kecukupan pangan 
masyarakat miskin dan 
kelompok rentan; 

4) Meningkatkan pengetahuan 
masyarakat tentang kualitas 
pangan;  

5) Kewaspadaan terhadap rawan 
pangan. 

o Perbaikan gizi masyarakat, melalui pemberian makanan 
tambahan bagi balita, pemberian makanan tambahan bagi 
anak TK dan sekolah dasar serta pemberian makanan bagi 
ibu hamil.  

 

Terpenuhinya 
Pelayanan 
Kesehatan yang 
bermutu.  

 

1) Pemenuhan hak 
atas kesehatan bagi 
gakin dan orang-orang 
terlantar.  

2) Fasilitasi dan 
Pengembangan 
kelembagaan sosial 
masyarakat dalam 
meningkatkan 
pelayanan kesehatan. 

1) Pelayanan khusus keluarga 
miskin;  

2) Pelayanan Puskesmas sore 
hari;  

3) Pelayanan Puskesmas Rawat 
Inap;  

4) Bantuan Dana Ibu Bersalin 
dari Gakin;  

5) Askeskin (dana dari Pusat);  

6) Jaminan Pemeliharaan 

o Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, melalui : 
rehabilitasi puskesmas, pengadaan mobil puskesmas keliling, 
peningkatan alat-alat kedokteran, reagensia laboratorium, 
jaringan Tower/Wireless Area Network untuk online Sistem 
Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)  .  

o Peningkatan pelayanan berupa 3 puskesmas rawat inap di 
Puskesmas Pajang, Sibela dan Banyuanyar. Ketiganya 
dilengkapi pelayanan poliklinik, gawat darurat, pertolongan 
persalinan dan perawatan, serta ditunjang dengan sarana 
prasarana yang canggih seperti ECG, USG, Photometer dan 
lain-lain. Kualitas pelayanannya telah disesuaikan dengan 
standar internasional, yaitu dengan diraihnya sertifikat ISO 
9001:2000 oleh 7 puskesmas yakni Puskesmas Banyuanyar, 
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Kesehatan Masyarakat Miskin 
(JPKM) bagi anggota 
masyarakat miskin yang tidak 
masuk dalam daftar askeskin.   

7) Revitalisasi Posyandu;  

8) Bantuan berobat dan ibu hamil 
bagi masyarakat miskin.  

9) Pemberian makanan 
tambahan.  

10) Penanggulangan balita kurang 
gizi  

11) Pemeriksaan lansia dari 
Gakin. 

Sibela, Pajang, Ngoresan, Sangkrah, Manahan dan Nusukan.  

o Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta 
(PKMS). Program ini bertujuan memberikan jaminan 
pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat  Surakarta yang 
belum termasuk dalam program ASKESKIN, ASKES PNS 
dan ASKES sosial lainnya. Fasilitas yang diberikan dalam 
program ini antara lain pelayanan kesehatan dasar di seluruh 
puskesmas dan jaringannya, pelayanan kesehatan rujukan di 
puskesmas rawat inap, rumah sakit daerah dan pelayanan 
rawat inap di rumah sakit yang melakukan kerjasama dengan 
Pemerintah Kota Surakarta. PKMS terdiri dari 2 jenis, yakni 
PKMS Silver dan PKMS Gold. PKMS Silver adalah untuk 
masyarakat umum, sedangkan PKMS Gold adalah fasilitas 
bagi masyarakat tidak mampu dimana apabila mendapatkan 
perawatan inap, pengobatannya ditanggung sepenuhnya oleh 
Pemerintah Kota. Masyarakat Kota Surakarta yang terdaftar 
dalam PKMS adalah 175.691 : terdiri dari 168.894 orang 
PKMS Silver dan 6.897 orang PKMS Gold.  

o Meningkatkan kualitas hidup bersih dan sehat, melalui 
program promosi kesehatan, pencegahan dan pemberantasan 
penyakit Demam Berdarah, tuberculosis, pelaksanaan 
imunisasi dan surveillance, pencegahan dan penyehatan 
lingkungan serta untuk pemeliharaan kesehatan telah 
dibangun area merokok di lingkungan perkatoran.  

o Perbaikan gizi masyarakat, melalui pemberian makanan 
tambahan bagi balita, anak TK dan sekolah dasar serta ibu 
hamil. Perhatian terhadap kecukupan gizi ini juga diberikan 
kepada 3.500 anak sekolah dasar dan 2.148 anak TK yang 
mengalami gizi kurang pada tahun 2009. Selain itu juga telah 
dilaksanakan penanggulangan Kurang Energi Protein, Anemia 
Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium, kurang vitamin 
A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya; perawatan berkala 
bagi ibu hamil keluarga kurang mampu serta pertolongan 
persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu. 
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Terpenuhinya 
pelayanan 
pendidikan 
dasar yang 
bermutu 

1) Pemenuhan hak 
atas pendidikan bagi 
Gakin dan orang-
orang terlantar.  

2) Fasilitasi 
Pengembangan 
Kelembagaan sosial 
masyarakat dalam 
meningkatkan 
pelayanan pendidikan. 

1) Bea siswa Keluarga miskin; 

2) Revitalisasi sekolah-sekolah 
di perbatasan (sekolah 
plus/sekolah bebas biaya bagi 
gakin);  

3) Perpustakaan Kelurahan dan 
Perpustakaan keliling; 

4) Wajar 9 tahun;  

 

5) Kejar Paket B dan C dan 
pendidikan non formal bagi 
siswa putus sekolah dari 
Gakin. 

 Memeratakan pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang 
mampu = > Sekolah Plus dan Beasiswa bagi keluarga tidak 
mampu.  

 Sekolah Plus dimulai tahun 2007 untuk memberikan 
pelayanan pendidikan bermutu bagi penduduk yang tidak 
mampu. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi jumlah anak 
putus sekolah dalam mendapatkan pendidikan yang 
berkelanjutan. Dana bantuan sekolah plus digunakan untuk 
pembayaran SPP, penyediaan seragam sekolah, buku 
pelajaran, LKS, alat tulis ekstrakurikuler serta pengembangan 
diri (life skill). Pada tahun 2007, Sekolah Plus melayani 510 
anak, yang kemudian meningkat pada tahun 2008 mencakup 
1.106 siswa dan tahun 2009 mencakup 2.423  

 Beasiswa bagi yang memenuhi kriteria dan diberikan melalui 
sekolah, yakni siswa dari keluarga penerima Sumbangan 
Langsung Tunai/Bantuan Langsung Tunai; siswa dari 
keluarga pemilik kartu Askeskin; serta siswa tidak mampu 
menurut pengamatan guru. Alokasi beasiswa pada tahun 2007 
adalah Rp.8.173.360.000,- untuk 20.637  siswa. Pada tahun 
2008 meningkat menjadi Rp.9.982.960.000,- untuk 30.632 
siswa dan pada tahun 2009 telah dialokasikan anggaran 
Rp.8.388.270.000,- untuk 108.040 siswa  dengan rincian 
penggunaan pendampingan Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS) sebesar Rp. 6.390.270.000,- bagi 68.117 siswa SD/ 
MI/SDLB dan 36.223 siswa SMP/ MTs/SMPLB dan biaya 
sebesar     Rp. 1.998.000.000,- bagi 3700 siswa 
SMA/MA/SMALB. 

 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan : merehabilitasi 
gedung-gedung sekolah dari tingkat SD sampai Sekolah 
Menengah, pengembangan sekolah rintisan, pengadaan 
meubelair, pengadaan alat praktek, laboratorium dan alat 
peraga, pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan peralatan yang 
diletakkan di Mobile Training Unit serta TV Pendidikan. Atas 
peningkatan ini, Kota Surakarta mendapat sertifikasi ISO 
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9001:2000 atas 3 (tiga) SMA/MA dan 10 (sepuluh) SMK.  

 Dikembangkan program Manajemen Berbasis Sekolah, 
penyelenggaraan sekolah Imersi, sekolah akselerasi dan 
school development and investment.  Saat ini, sekolah imersi 
telah dilaksanakan di SMPN 4 dan SMAN 4.   Sekolah 
Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dilaksanakan 
di SMPN 1, SMAN 1, SMAN 3, SMA MTA, SMA Regina 
Pacis, SMKN 2, SMKN 5, SMKN 6 dan SMK Mikael. School 
development and investment, sebagai peningkatan kompetensi 
siswa sekolah kejuruan di bidang teknologi manufaktur sesuai 
standar internasional telah dilaksanakan di SMKN 2, SMKN 
5, SMKN 6, SMKN 8. 

 Selain pendidikan formal, pendidikan non formal =>  Solo 
Techno Park (STP). STP adalah pusat vokasi dan inovasi 
teknologi di Kota Surakarta yang dibangun dari sinergi dan 
hubungan yang kokoh antara dunia pendidikan, bisnis dan 
pemerintah (the triple helix). STP memberikan layanan 
pendidikan dan pelatihan bidang industri, inkubator bisnis, 
jasa produksi serta penelitian dan pengembangan teknologi 
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 
meningkatkan daya saing dan kinerja dunia usaha dan dunia 
industri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan 
memperluas lapangan pekerjaan melalui pembangunan 
ekonomi berkelanjutan. Jumlah lulusan STP 558 orang 
dimana 550 orang diantaranya telah terserap dunia kerja pada 
bidang industri manufaktur, perusahaan tekstil, jasa 
konstruksi, trading dan jasa permesinan. 

 Kota Layak Anak, salah satunya melalui pembangunan  6 
Taman Cerdas di Kelurahan Sumber, Kadipiro, Joyotakan, 
Gandekan, pajang dan Mojosongo. Dipadukan dengan 
Perpustakaan Kampung. 

Terbukanya 
kesempatan 

1) Peningkatan 
keterampilan 

1) Revitalisasi pasar-pasar 
tradisional;  

 Renovasi/ Pembangunan Pasar Tradisional. Pedagang tidak 
dipungut biaya. Tujuan :  Mempertahankan keberadaan Pasar 
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kerja dan 
berusaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

masyarakat miskin 
untuk meningkatkan 
kesempatan atas 
pekerjaan dan 
berusaha.  

2) Fasilitasi 
Pengembangan 
Kelembagaan sosial 
masyarakat dalam 
dalam mendukung 
kesempatan 
bekerja/berusaha bagi 
gakin 

 

2) Penataan dan pemberian 
tempat usaha bagi PKL;  

3) Pasar murah;  

4) Pelatihan;  

5) Job market;  

6) Penjaminan kredit bagi 
koperasi dan UKM.  

7) Pengembangan pasar malam 
kuliner;  

8) Penyediaan dana pinjaman 
bergulir untuk diklat SCTC 
bagi pemuda dari Gakin. 

Tradisional, meningkatkan daya saing.  Renovasi/ 
pembangunan pasar diantaranya : Sidodadi, Kembang, 
Mojosongo, Nusukan, Gading, Windujenar, Klithikan 
Notoharjo, Panggung Rejo Kentingan.  

 Penataan & Pemberdayaan PKL : Tujuan : Memberi kepastian 
usaha bagi PKL, memberdayakan ekonomi masyarakat, 
mewujudkan tata ruang kota yang harmonis, tersedianya 
fasilitas umum dan sosial. Program : 1) Pembangunan Pasar 
Klithikan Notoharjo untuk 989 PKL. 2) Kantong-Kantong / 
Selterisasi  PKL : Pasar Minggu Pagi di Manahan, Selter 
Timur DKT,  Selter PKL Jurug, Selter PKL Kreteg Gantung,  
Selter PKL Kerten. 3) Bantuan Gerobak  (80 buah) untuk 
PKL di Jl. Slamet Riyadi Bantuan Tenda (200 buah) untuk 
PKL di Jl Adi Sucipto & Jl. Slamet Riyadi. 4) Pemberian 
Kios (96 buah) untuk PKL Belakang UNS. 

 Pembangunan Ketenagakerjaan : penyebarluasan Informasi 
Pasar Kerja, kursus 10 ketrampilan kejuruan, pelatihan 
keahlian dan ketrampilan calon TKI, Bursa Pasar Kerja, 
pembangunan Terminal TKI, diklat akses reform, medical 
representatif, finishing mebel dan las, Job Market Festival dan 
otomatisasi kartu kuning, serta Balai Latihan Tenaga Kerja  
(Otomotif , Las dsb ), Solo Techno Park (Mesin Industri, Las 
Dalam Air dsb) 

 Pemberdayaan koperasi & UKM : perkuatan modal, diklat 
manajemen kewirausahaan dan akuntasi, diklat kerajinan, 
promosi produk UKM dalam pameran dagang INACRAFT, 
IFFINA, Smesco, Jateng Expo, APEKSI, Gelar Batik 
Nusantara, Pameran Produk Ekspor. 

 Pembuatan Tempat  Usaha  : Galabo, Ngarsopuro; 
 Mengembangkan Kampung Batik : Laweyan dan Kauman. 
 Penanaman Modal (Investasi) untuk Memperluas Kesempatan 

Kerja. 
 Memberdayakan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di tiap 

Kelurahan : Pinjaman Bergulir, Bantuan Peralatan : Peralatan 
Batik, Mesin Jahit, Alat Masak dsb. 
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Terbukanya 
kesempatan 
kerja dan 
berusaha 

 Kemudahan pelayanan kredit usaha kecil, berkembangnya 
potensi unggulan daerah serta terciptanya jaminan hukum atas 
hak cipta dari hasil-hasil produksi Kota Surakarta, 
pengembangan potensi unggulan daerah; 

 

Terpenuhinya 
kebutuhan 
perumahan dan 
sanitasi yang 
layak sehat 
serta 
tersedianya 
kebutuhan air 
bersih bagi 
masyarakat 
miskin. 

1) Pengembangan 
upaya pemenuhan atas 
perumahan bagi 
keluarga miskin.  

2) Pemenuhan atas 
pelayanan sanitasi dan 
sumber air bersih bagi 
gakin.  

3) Fasilitasi 
Pengembangan 
Kelembagaan sosial 
masyarakat dalam 
mendukung 
tersedianya 
perumahan dan 
penyediaan sumber air 
bersih 

1) Pembangunan rusunawa;  

2) Sanimas;  

3) Bantuan rehab rumah sehat,  

4) Air bersih bagi lingkungan 
kumuh dan gakin;  

5) Penataan hunian liar dan 
kampung kumuh;  

6) Bantuan bagi PMKS 
(Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial). 

 Pembangunan Rusunawa di Begalon, Semanggi dan Jebres. 

 Bantuan perbaikan rumah tak layak huni (RTLH) yang 
dikelola oleh kelompok kerja bentukan masyarakat. 
Pemberian bantuan Rp.1.500.000,- per-KK dilaksanakan 
tahun 2006 kepada 225 RTLH, tahun 2007 kepada 1.000 
RTLH. Pada tahun 2008 dan 2009 diberi bantuan 
Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)per-KK kepada 3000 RTLH. 

 Dalam program ini Pemerintah Kota Surakarta bekerja sama 
dengan UN-Habitat, bersama-sama meningkatkan 
kemampuan masyarakat menyediakan hunian yang layak.  

 Hasil : pembangunan sarana air bersih di Kelurahan Jebres, 
Mojosongo dan Joyontakan; peningkatan pengelolaan 
sanitasi di 30 (tiga puluh) tempat, implementasi Sanimas 
yang dapat dikembangkan sebagai energi alternatif Biogas; 
penyediaan sarana dan prasarana Rumah Sehat Sederhana, 

Terjaminnya 
rasa aman dari 
berbagai tindak 
kekerasan 

1) Pelayanan dan 
rehabilitasi 
kesejahteraan social.  

2) Pengembangan dan 
keserasian kebijakan 
kesejahteraan sosial.  

3) Pemberdayaan fakir 
miskin dan 
penyandang masalah 
kesejahteraan social.  

Arah kebijakannya adalah 
pemberdayaan masyarakat miskin 
dibidang ekonomi, penanganan 
PMKS, pendataan sosial serta 
fasilitasi peningkatan pelayanan 
difabel. Sebagai perwujudan 
dukungan terhadap Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial, maka 
disalurkan bantuan keuangan untuk 
beberapa yayasan, organisasi 
perempuan, LSM bidang sosial.  

 Hasil pendataan PMKS dan PSKS tahun 2006, sebagai salah 
satu indikator penyandang masalah kesejahteraan sosial 
adalah keluarga dengan rumah tak layak huni, telah terdata 
6.612  keluarga.  

 Pada akhir tahun 2007, terjadi musibah banjir Bengawan Solo 
yang menggenangi kawasan 12 kelurahan dengan kerugian 
3.761 rumah penduduk rusak berat-sedang serta 2.607 rusak 
ringan. Pada masa tanggap darurat, dibentuk Posko pelayanan 
korban banjir yaitu: Posko Induk di Loji Gandrung, Posko 
pengungsian, Posko-posko di 12 Kelurahan dan masyarakat di 
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4) Pengembangan 
sistem perlindungan 
sosial.  

5) Peningkatan 
kualitas hidup dan 
perlindungan 
perempuan.  

6) Peningkatan 
kesejahteraan dan 
perlindungan anak. 

Agar terwujud norma keluarga 
yang sejahtera, maka perlu 
pengendalian pertumbuhan jumlah 
penduduk melalui program 
peningkatan kesehatan reproduksi, 
peningkatan kualitas keluarga 
sejahtera dan usaha ekonomi.  
memberikan perlindungan bagi 
anak dan perempuan, 

wilayah banjir serta dapur-dapur umum. Posko induk 
menerima bantuan berupa bahan makanan, selimut, baju, 
tenda, obat-obatan dan lain-lain. Bantuan tersebut disalurkan 
melalui Posko-posko Kelurahan dan didistribusikan kepada 
korban banjir.  

 Penanganan paska banjir adalah relokasi dan renovasi.  

o Program relokasi diberlakukan bagi hunian di 
bantaran sungai.  

o Program renovasi diberlakukan bagi yang tidak 
termasuk program relokasi, untuk rumah rusak 
ringan dibantu melalui program tanggap darurat dari 
Kementerian Sosial, sedangkan rumah rusak berat-
sedang, mendapatkan bantuan dari Menteri 
Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan APBD Kota 
Surakarta. Sampai tahun 2009, pemberian hibah 
untuk renovasi telah disalurkan bantuan kepada 
2.110 warga penerima hibah (wph). 

o Untuk program relokasi, sampai tahun 2009 telah 
disalurkan bantuan 970 wph status tanah negara, dari 
total korban 1.571  rumah, sehingga masih ada sisa 
601 rumah. Sampai saat ini relokasi sebagian korban 
banjir yang berstatus tanah negara, telah terlaksana 
dan tersebar dibeberapa tempat, yaitu di Solo Elok 
Kedung Tungkul, Sabrang Lor, Ngemplak Sutan dan 
di Mojolaban Sukoharjo. 

 Keluarga berencana dan keluarga sejahtera : Kegiatan yang 
dilaksanakan : penyuluhan dan pembinaan bagi usia subur, 
advokasi dan KIE tentang reproduksi sehat, pelayanan 
kontrasepsi dan KB Mandiri, pengembangan kelompok KB 
Pria dan Kesehatan Reproduksi Remaja. Pelaksanaan 
kegiatan tersebut juga didukung 31 (tiga puluh satu) sepeda 
motor kendaraan petugas penyuluh KB dan alat medis 
pelayanan KB yang didanai dari BKKBN. 
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 Terkait dengan sasaran terwujudnya keluarga sejahtera=> 
bantuan untuk modal usaha, pengadaan sarana prasarana 
usaha bagi kelompok perempuan, peningkatan kemampuan 
(capacity building) petugas dan pendampingan sosial 
pemberdayaan fakir miskin, pelatihan tenaga pendamping 
bina keluarga di kecamatan, bimbingan sosial pelatihan 
ketrampilan anak terlantar luar panti serta bimbingan kepada 
diffabel untuk menghasilkan peningkatan perekonomian bagi 
diffabel sekaligus membentuk jiwa yang mandiri. 

 fasilitas perlindungan dan rehabilitasi korban tindak 
kekerasan, khususnya anak dan perempuan, yaitu Graha Yoga 
Pertiwi, sebagai sarana perlindungan anak korban kejahatan 
seksual. 

 

Sumber : RPJMD Kota Surakarta Tahun 2005-2010, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan 
Walikota Surakarta Periode Tahun 2005-2010. 
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Dalam aspek kebijakan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan 

(Pro Poor Budget) di Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta mempunyai 

kemauan politik dan menunjukkan kepedulian dalam penanggulangan 

kemiskinan. Merujuk materi workshop penanggulangan kemiskinan di Kota 

Surakarta, berjudul : “Kemiskinan Berdimensi Sosial Budaya : Upaya 

Mencari Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis Participatory Poverty 

Assesment “ (Ahmad Alamsyah, 2009:18), anggaran kemiskinan di Kota 

Surakarta : tahun 2006 sekitar 16.5% dari APBD,  tahun 2007 turun menjadi 

7.3 % dari APBD. Angka-angka ini setidaknya di atas rata-rata kota lain yang 

umumnya di bawah  3 %. 

Direncanakan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan pada tahun 

2010 akan dinaikkan. Dalam harian Solopos, tanggal 4 Januari 2010, 

dinyatakan bahwa Anggaran kemiskinan Kota Solo pada tahun 2010 

meningkat senilai Rp 11,587 miliar. Peningkatan itu, terutama disokong 

naiknya untuk sektor kesehatan dan pendidikan. Data sekretariat Bappeda 

Solo menyebutkan sepanjang tahun 2009 anggaran kemiskinan mencapai Rp 

44,394 miliar. Sedangkan untuk tahun 2010, total anggaran kemiskinan 

dipatok senilai Rp 55,982 miliar.  

 
Tabel 11 

Anggaran Penanggulangan Kemiskinan di Kota Surakarta 
 

No Program Anggaran (Rp) 
1 Beasiswa dan Pendamping BOS 23,314 miliar 
2 Hibah pembangunan RTLH 2,5 miliar 
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3 Bantuan sosial kemasyarakatan sebanyak  3 miliar 
4 Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta 

(PKMS) 
16 miliar 

5 Program peningkatan Puskesmas sebanyak  3,14 miliar 
6 Sanimas 4,43 miliar 

Sumber : Bappeda Kota Surakarta, 2010. 

Menurut Anggota TKPKD Kota Solo, Widdi Srihanto saat sosialisasi dan 

launching TKPKD di Balaikota Rabu 30 Desember 2009 menyatakan 

peningkatan anggaran kemiskinan Kota Bengawan didasarkan pada banyak 

faktor, termasuk mengenai kondisi warga miskin di lapangan dan ketersediaan 

anggaran anggaran Pemerintah Kota Solo dan diarahkan untuk pemberdayaan 

masyarakat (Solopos, 4 Januari 2010).  

Walikota Surakarta, Bapak Joko Widodo dalam kesempatan yang sama, 

menegaskan : 

“Program penanggulangan kemiskinan di Solo lebih ditujukan untuk 
mendorong pemberdayaan masyarakat. Program yang telah berjalan 
sebelumnya, seperti Bantuan operasional sekolah, program Pemeliharaan 
kesehatan Masyarakat Surakarta, rehap rumah tidak layak huni, dan 
program pemberian makanan tambahan, akan diteruskan. Namun 
disamping itu, program lain yang lebih mendorong pemberdayaan 
masyarakat, seperti bantuan peralatan produksi juga perlu lebih 
ditingkatkan. Branding Solo, dengan menarik wisatawan, juga salah satu 
cara penanggulangan kemskinan (Solopos, 4 Januari 2010)”. 
 

Terkait pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di 

Kota Surakarta, merujuk materi workshop penanggulangan kemiskinan di 

Kota Surakarta, berjudul : “Kemiskinan Berdimensi Sosial Budaya : Upaya 

Mencari Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis Participatory Poverty 

Assesment “ (Ahmad Alamsyah, 2009:19-30), ada beberapa hal : Pertama, 
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Belum ada model pengentasan kemiskinan melalui pilot Project di kantong-

kantong kemiskinan, seperti di Banjarsari atau Jebres sebagai laboratorium 

sosial.  Model seperti ini penting disamping untuk mengetahui seluk-beluk 

dimensi kemiskinan non-agregat, juga terbukti lebih produktif dalam 

menurunkan kemiskinan. Kedua, Program pengentasan kemiskinan di 

Surakarta nampaknya belum memiliki  database yang lengkap yang berkaitan 

dengan : uraian yang rinci tentang kondisi sandang, papan dan pangan (tingkat 

pendapatan orang miskin, keluarga miskin yang bekerja dan tidak bekerja, 

angkatan kerja dan pekerjaan orang miskin, aset yang dimiliki, status 

kepemilikan tempat tinggal, kemampuan memberi makan anggotanya, 

kemampuan membeli pakaian), dan permasalahan kemiskinan berdasar 

pendidikan. Demikian juga,  tidak ada uraian yang rinci tentang karakteristik 

sosial-budaya yang non-agregat seperti pemetaan: social capital (trust, 

reciprocity, solidarity, network) and cultural capital sebagai landasan 

pemberdayaan (empowering). Kedua data ini merupakan modal utama dalam 

membangun cetak biru dan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih 

komprehensif. Ketiga, Secara keseluruhan program pengentasan kemiskinan 

yang dilakukan relatif berhasil dalam melakukan penurunan angka-angka 

kemiskinan yang bersifat agregat, tetapi ”kurang berhasil”  dalam  mendorong  

kemandirian masyarakat miskin dalam menegakkan harga dirinya. Model 

pemberdayaan yang dilakukan cenderung  baru sebatas menjalankan prosedur 
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dalam menjalankan community development tetapi belum menjalankan proses 

subtansial  yang secara sungguh-sungguh menempatkan masyarakat miskin 

sebagai subyek pembangunan.  

 

2. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 

Program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

masyarakat dari Pemerintah yang dilaksanakan di tingkat kelurahan yaitu : PNPM 

Mandiri Perkotaan dan BLPS P2FM (KUBE). Program-program pemberdayaan 

masyarakat dari Pemerintah Kota Surakarta yang dilaksanakan di tingkat 

kelurahan antara lain : 1) Bantuan perbaikan/rehap Rumah Tidak Layak Huni 

(RTLH), dan Sanitasi Lingkungan Masyarakat (SANIMAS), pembangunan MCK 

dan hidran umum. 2) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan, bantuan modal 

bergulir untuk koperasi dan usaha mikro kecil. 3) Bantuan operasional Posyandu, 

penyuluhan kesehatan, Gerakan Sayang Ibu, Penanggulangan Penyakit Menular. 

4) Alokasi Dana Pembangunan Kelurahan (DPK/ Blockgrant). Program DPK 

tidak difokuskan pada penanggulangan kemiskinan, tetapi beberapa kegiatan 

didalamnya dapat mendukung upaya pengurangan tingkat kemiskinan di 

masyarakat, misalnya pembangunan/perbaikan saluran, MCK, pelatihan SDM, 

bantuan kegiatan PKK/Posyandu, bantuan peralatan sekolah untuk anak-anak dari 

keluarga miskin dan sebagainya. 6) Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat 

Berbasis Gender (P2MBG). 
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1) PNPM Mandiri Perkotaan  

PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MP) salah satu bagian dari PNPM 

Mandiri dan merupakan pengembangan dari Program Penanggulangan 

Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi 

PNPM MP. Program ini  secara subtansi berupaya dalam penanggulangan 

kemiskinan melalui konsep pemberdayaan masyarakat dan pelaku 

pembangunan lokal lainnya. Program ini berupaya menyiapkan landasan 

kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang 

representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social 

capital) masyarakat di masa mendatang, serta menyiapkan program 

masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang 

menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan 

kelompok peduli setempat.  

Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di tingkat kelurahan 

didanai dari alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Distribusi alokasi 

dana BLM per kelurahan sebagai berikut :  

Tabel 12 
Distribusi Alokasi Dana BLM per Kelurahan  

 
Kategori Ukuran Kelurahan 

Kecil Sedang Besar 
Jml Penduduk Kelurahan < 3000 jiwa 3000-10.000 jiwa > 10.000 jiwa 

Pagu dana BLM Kelurahan 
Lanjutan PNPM Mandiri 

P2KP Tahun 2007 

Rp 200 juta Rp 300 juta Rp 500 juta 

Pagu dana BLM (lokasi lama 
P2KP & lokasi baru) 

Rp 150 juta Rp 200 juta Rp 300 juta 
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Tahap Pencairan (lokasi 
berjalan) 

2007 : Tahap 1 : 20%, 2008 : Tahap 2: 50%, Tahap 3 : 30%  

Tahap Pencairan (lokasi 
lama) 

2008 : Tahap 1 : 30%,  Tahap 2: 50%, 2009 : Tahap 3 : 20% 

Tahap Pencairan (lokasi 
baru) 

2008 : Tahap 1 : 30%, 2009 : Tahap 2: 50%, Tahap 3 : 20% 

  Sumber : Pedoman PNPM Mandiri Perkotaan,2009. 

 

Pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan merupakan satu bagian yang 

tidak terpisahkan dari pengelolaan PNPM Mandiri Nasional, Organisasi 

penyelenggaraan PNPM Mandiri Perkotaan berada di bawah kendali Tim 

Pengendali PNPM Mandiri Nasional. Gambaran model PNPM Mandiri 

Perkotaan dalam table berikut. 
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Tabel 13 
Model PNPM Mandiri Perkotaan 

Tujuan/ Sasaran Komponen Program/ Lingkup Kegiatan Organisasi dan Manajemen Program Sumber Daya 
 Sasaran Pelaksanaan :  

1. Terbangunnya Lembaga 
Keswadayaan Masyarakat 
(LKM) untuk mendorong 
berkembangnya 
partisipasi serta 
kemandirian masyarakat;  

2. Tersedianya PJM 
Pronangkis sebagai 
wadah untuk 
mewujudkan sinergi 
berbagai program 
penanggulangan 
kemiskinan yang 
komprehensif dan sesuai 
dengan aspirasi serta 
kebutuhan masyarakat;  

3. Terbangunnya forum 
LKM tingkat kecamatan 
dan kota untuk mengawal 
terwujudnya harmonisasi 
berbagai program daerah;  

4. Terwujudnya kontribusi 
pendanaan dari 
pemerintah kota dalam 
PNPM MP sesuai dengan 
kapasitas fiskal daerah.  
 
 
 
 

 Komponen program :  
1. Pengembangan masyarakat,  
2. Bantuan Langsung Masyarakat  
3. Peningkatan kapasitas 

pemerintahan dan pelaku lokal,  
4. Bantuan pengelolaan dan 

pengembangan program.  
 Ruang lingkup kegiatan :  

1. Penyediaan dan perbaikan 
prasarana/ sarana lingkungan 
permukiman, sosial dan ekonomi;  

2. Penyediaan dana bergulir dan 
kredit mikro untuk 
mengembangkan kegiatan ekonomi 
masyarakat miskin;  

3. Kegiatan terkait peningkatan 
kualitas sumberdaya manusia, 
terutama yang bertujuan 
mempercepat pencapaian target 
MDGs;  

4. Peningkatan kapasitas masyarakat 
dan pemerintahan lokal melalui 
penyadaran kritis, pelatihan 
ketrampilan usaha, manajemen 
organisasi dan keuangan, serta 
penerapan tata kepemerintahan 
yang baik. 

 Tahapan Kegiatan PNPM MP : 
1. Sosialisasi awal di Kelurahan. 
2. Rembug Kesiapan Masyarakat. 

 

Organisasi Di tingkat Kota :  
 Di tingkat Kabupaten/Kota, 

diangkat Koordinator Kota (Korkot) 
yang dibantu beberapa asisten 
korkot di bidang manajemen 
keuangan, teknik/ infrastruktur, 
manajemen data dan penataan ruang 
untuk pengendalian pelaksanaan 
kegiatan dibawah koordinasi Team 
Leader KMW. 

 TKPKD Kota dalam PNPM MP 
berperan mengkoordinasikan 
Korkot dari berbagai program 
penanggulangan kemiskinan.  

 Pelaksana administratif ditingkat 
Kota ditunjuk Satker Non Vertikal 
Tertentu (SNVT). 

 Di tingkat kecamatan, unsur utama 
pelaksanaan PNPM MP adalah 
Camat dan perangkatnya, dan 
Penanggung Jawab Operasional 
Kegiatan (PJOK).  

 Tingkat Kelurahan/Desa :  
1. Lurah dan perangkatnya, 
2. Relawan masyarakat,  
3. LKM,  
4. KSM (Kelompok Swadaya 

Masyarakat).  
 
 
 

 Dukungan 
kebijakan dari 
Pusat. 

 Dukungan dana : 
APBN (DPU).  

 Pemkot Surakarta 
sharing program : 
Perbaikan RTLH, 
Keramikisasi, 
Posyandu. 

 SDM : Konsultan, 
Korkot dan 
Fasilitator yang 
berkompeten. 

 Di masyarakat 
didukung 
personil- personil 
relawan. 

 Pedoman dan 
juknis yang 
sistematis dan 
rigid. 
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 Kelompok sasaran program ini 
yaitu :   
1. Masyarakat, melalui 

bantuan teknik/ 
pendampingan, LKM dan 
KSM; dan bantuan dana 
Bantuan Langsung 
Masyarakat (BLM); 

2.  Pemerintah Kota, TKPKD, 
melalui bantuan teknik/ 
pendampingan; 

3. Para pemangku 
kepentingan terkait 
(Perorangan, LSM, 
Perguruan Tinggi, dsb) 
melalui bantuan teknik/ 
pendampingan. 

 Kecamatan dan Kelurahan 
sasaran  : 5 kecamatan dan 51 
kelurahan di Kota Surakarta. 

 Nilai-nilai dan prinsip-prinsip : 
kejujuran, keadilan,  
kesetaraan,  kerelawanan, 
demokrasi, partisipasi,  
transparansi,akuntabilitas, dan 
desentralisasi. 

 Substansi dana BLM bersifat 
stimulan bagi masyarakat 
untuk lebih memprioritaskan 
kepentingan bersama dan 
keberpihakan pada 
masyarakat miskin. 

3. Sosialisasi intensif dan 
pembentukan Relawan. 

4. Refleksi Kemiskinan (penyebab 
kemiskinan, kriteria kemiskinan, 
profil keluarga miskin, dan upaya 
penanggulangan). 

5. Pemetaan Swadaya (Profil Keluarga 
Miskin, Peta profil persoalan & 
potensi setempat (ekonomi, sosial, 
lingkungan, SDM, prasarana 
permukiman, dll), peta profil 
lembaga setempat, peta profil 
kebutuhan masyarakat. 

6. Pembentukan LKM. 
7. Pembentukan Forum LKM di 

tingkat kecamatan. 
8. Penyusunan Perencanaan Jangka 

Menengah (PJM) dan Rencana 
Tahunan Penanggulangan 
Kemiskinan.  

9. Sosialisasi, pengorganisasian dan 
pembinaan KSM. 

10. Pelaksanaan BLM 
 Untuk Lokasi PNPM MP baru, 

cakupan bantuan berupa 
pendampingan dan BLM.  

 Di Kota Surakarta, tahap pencairan 
BLM dan hampir semua kelurahan 
sudah melaksanakan tahap dua. 

 Penggunaan dana BLM : 70% fisik/ 
infrastruktur, 20% untuk kegiatan 
sosial, dan 10% untuk ekonomi 

 LKM (Lembaga Keswadayaan 
Masyarakat), sebagai “dewan 
amanah” atau “pimpinan kolektif” 
organisasi masyarakat warga 
setempat (kelurahan/desa).  

 KSM (Kelompok Swadaya 
Masyarakat), adalah nama jenerik 
untuk kelompok warga masyarakat 
pemanfaat dana BLM PNPM MP.  

 Di tingkat kelurahan, akan 
didampingi oleh Tim Fasilitator.  

 
 
 Tim Fasilitator. Tugas utama Tim 

fasilitator adalah melaksanakan 
tugas KMW di tingkat 
komunitas/masyarakat :  sebagai 
pelaksana proyek; sebagai 
pendamping masyarakat termasuk 
mensosialisasikan masyarakat 
tentang PNPM-MP, melakukan 
intervensi dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat dan 
membantu masyarakat merumuskan 
serta melaksanakan kegiatan 
penanggulangan kemiskinan.   

 

 Sumber : diolah dari Pedoman PNPM Mandiri Perkotaan, 2009 dan Hasil Wawancara 

lanjutan 
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Di Kota Surakarta, Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perkotaan (PNPM MP) dilaksanakan di 5 (lima) kecamatan dan 51 kelurahan. 

Program ini sudah dipersiapkan dan disosialisasikan sejak tahun 2008, pada 

tahun 2009 sudah berjalan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan PNPM MP, 

rata-rata hampir semua Kelurahan telah melaksanakan BLM dan sebagian 

besar digunakan untuk pembangunan fisik (infrastruktur). 

Dalam acara Sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Musrenbang Kota Surakarta Tahun 2010, tanggal 3 Desember 

2009, Bapak Bagus-Asisten Korkot Bidang Infrastruktur, menyampaikan 

koridor  pelaksanaan PNPM bidang infrastruktur yaitu :  

“Jalan dan bangunan pelengkapnya, drainase, prasarana irigasi, prasarana 
air bersih, mck, prasarana persampahan, prasarana pendidikan, prasarana 
pemukiman, prasarana perdagangan.  
Negatif list dana pnpm asbes tidak boleh, pembangunan atau rehabilitasi 
gedung pemerintah, rumah ibadah, kegiatan yang berkaitan politik praktis, 
kegiatan militer, kegiatan yang merusak lingkungan”. (wawancara tanggal 
3 Desember 2009). 
 

Bapak Bagus menambahkan pendapatnya :  

“Berangkat dari PJM Pronangkis, musrenbangkel tahun duaribu sepuluh 
(2010) untuk  dua ribu sebelas (2011). Kegiatan fisik seperti drainase 
harus terintegrasi dengan sistem drainase kota, termasuk jalan, sampah”  
 

Terkait dengan perencanaan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 

di Kelurahan Sangkrah dan Sudiroprajan telah disusun Program Jangka 

Menengah Penanggulangan Kemiskinan/ PJM Pronangkis dan Rencana 

Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2009 (lampiran). 
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Untuk kelancaran pelaksanaan PNPM MP, perlu dikembangkan konvensi 

(konsensus) seperti yang disampaikan Bapak Hari-Korkot PNPM MP 

Surakarta : “Dalam kegiatan pinjaman bergulir..ada foto peminjam yang 

dipasang beserta jumlah pinjaman. Masyarakat bisa membuat peraturan.. 

dilarang memakai sandal saat masuk mck”. 

Terkait pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Surakarta, 

merujuk materi workshop penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta, 

berjudul : “Kemiskinan Berdimensi Sosial Budaya : Upaya Mencari Model 

Pengentasan Kemiskinan Berbasis Participatory Poverty Assesment “ (Ahmad 

Alamsyah, 2009:25-26), ada beberapa hal : Pertama, Salah satu program yang 

paling mendekati model PPA (participatory poverty assessment) adalah 

PNPM. PNPM telah berhasil melakukan pendidikan demokrasi dalam cara 

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program atas kesepakatan 

mayoritas. Kedua, Namun dengan besarnya orientasi pada pembangunan 

infrastruktur ada  beberapa hal yang perlu ditinjau kembali: 1) dari segi 

perencanaan  prioritas penguatan program kemiskinan, PNPM kurang sejalan 

dengan perencanaan Pemkot, yang menempatkan  pembangunan 

insfrastruktur sebagai prioritas ke-4. Jika PNPM ingin sejalan dengan prioritas 

program Pemkot, maka program penguatan ekonomi yang berkaitan dengan  

peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, kualitas pendidikan dan 

kesehatan masyarakat  sebagai program prioritas-1, sedangkan pembangunan 
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ekonomi melalui kemandirian prioritas-2 harus diutamakan. 2) dengan 

penetapan plafon yang mengutamakan intrastruktur (70%), menekankan 

pemenuhan ketepatan administrasi,  tetapi cenderung mengabaikan penguatan 

ekononomi rakyat miskin serta ketakutan mengambil  risiko untuk melibatkan 

secara langsung orang miskin dalam membantu bekerjasama guna menolong 

diri sendiri, dikhawatirkan program ini akan gagal membantu menurunkan 

angka kemiskinan dan memandirikan masyarakat miskin secara signifikan. 3) 

dengan struktur pendampingan yang paling mapan dan berkelanjutan PNPM 

harus berani mengambil risiko mengutamakan penguatan ekonomi kelompok 

miskin, terutama dalam revolving fund yang merupakan sisi terlemah 

kelompok miskin perkotaan.  

 

2) Program PPFM-BLPS (KUBE) 

Direktorat Pemberdayaan fakir Miskin pada tahun 2007 melaksanakan 

Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) melalui Bantuan Langsung 

Pemberdayaan Sosial (BLPS) (KUBE) di 33 Provinsi dan 99 Kabupaten / 

Kota termasuk Kota Surakarta. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin 

memberikan jaminan permodalan usaha yang mampu memfasilitasi kelompok 

fakir miskin yang telah diwadahi dalam Kelompok Usaha Bersama ( KUBE ) 

untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif ( UEP ) melalui Bantuan Usaha 

Langsung Pemberdayaan Sosial ( BLPS ). Dalam pelaksanaan di lapangan 
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Departemen Sosial RI akan bekerjasama dengan pihak PT. Bank BRI              

( Persero ) Tbk. Untuk memfasilitasi KUBE untuk mendapatkan modal usaha 

dengan berbagai kemudahan-kemudahan atau fasilitas tertentu.  

Usaha Ekonomi Produktif ( UEP ) yang dimaksud adalah serangkaian 

kegiatan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan dalam 

mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, 

meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, tabungan dan 

menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. 

Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung 

Pemberdayaan Sosial (PPFM-BLPS) / Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

dilaksanakan di beberapa kelurahan di Kecamatan Jebres dan Kecamatan 

Banjarsari Kota Surakarta sejak tahun 2007. Saat ini hampir semua kelurahan 

telah menerima program KUBE. Menurut Bapak Budi, Pendamping KUBE di 

Kelurahan Sudiroprajan dan  Kelurahan Jagalan : 

“KUBE berjalan di Solo sejak tahun 2007. Dilaksanakan di 
Kecamatan Jebres dan Kecamatan Banjarsari. Kelurahan di Jebres 
yang mendapat KUBE yaitu Sudiroprajan, Sewu, Mojosongo, Jebres, 
Pucang Sawit, Jagalan, Purwodiningratan. Alokasi dana untuk masing-
masing kelurahan tujuh puluh dua juta. Pada tahun 2008 dilaksanakan 
di Kecamatan Pasar Kliwon, Serengan dan Laweyan. Alokasi dana 
untuk tahun 2008 tiga puluh juta per kelurahan. Saat ini hampir semua 
kelurahan ada program KUBE”. (wawancara tanggal 18 Februari 
2010). 
 

Merujuk pada pedoman pelaksanaan program KUBE, gambaran model 

program KUBE dalam tabel berikut :  
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Tabel 14 
Model Program KUBE 

Tujuan/ Sasaran Komponen Program/ Lingkup 
Kegiatan 

Manajemen Program Sumber Daya 

 Tujuan Program, yaitu :  
1. Meningkatkan Pendapatan 

Anggota KUBE fakir miskin.  
2. Meningkatkan kemampuan 

KUBE fakir miskin dalam 
mengakses berbagai 
pelayanan sosial dasar dan 
pasar, perbankan untuk 
memenuhi kebutuhan 
kehidupannya.  

3. Meningkatkan kepedulian dan 
tanggung jawab sosial 
masyarakat dan dunia usaha 
dalam penanggulangan 
kemiskinan.  

4. Memperluas peluang dan 
kesempatan  pelayanan 
kepada fakir miskin.  

 Tujuan KUBE :  
1. Meningkatkan kemampuan 

anggota KUBE di dalam 
memenuhi kebutuhan-
kebutuhan hidup sehari-hari, 
di tandai dengan : 
meningkatnya pendapatan 
keluarga; meningkatnya 
kualitas pangan, sandang, 
papan, kesehatan, tingkat 
pendidikan.  
 

 Konsep kegiatan :  Pemberdayaan 
Sosial, Pendampingan Sosial dan 
Penguatan Modal Usaha. 

 Pemberdayaan Sosial adalah proses 
pemberian penguatan dan kemampuan 
kepada anggota KUBE dalam 
mengelola Usaha Ekonomi Prduktif 
yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraanya.  

 Pendampingan Sosial adalah suatu 
proses menjalin relasi sosial antara 
pendamping dengan KUBE, LKM, 
dan masyarakat sekitarnya dalam 
rangka memecahkan masalah, 
memperkuat dukungan, 
mendayagunakan berbagai sumber dan 
potensi dalam pemenuhan kebutuhan 
hidup, serta meningkatkan akses 
anggota terhadap pelayanan sosial 
dasar, lapangan kerja, dan fasilitas 
pelayanan public lainnya.  

 Pendamping adalah perorangan, 
kelompok, atau lembaga yang 
memiliki kompetensi di bidang usaha 
kesejahteraan sosial dan usaha 
ekonomi produktif melalui KUBE 

 Tahapan pemberdayaan fakir miskin :  
1. Penetapan KUBE produktif oleh 

Pemerintah Kota  

 Pelaksana : 
 Depsos RI 
 PT Bak BRI,Tbk 
 Dinas Sosial 

Provinsi 
 Dinas Sosial 

Kota 
 KUBE 
 Pendamping 

(Provinsi, Kota, 
Desa/ 
Kelurahan) 

 Konsultan 
 Struktur Pengurus 

 Ketua 
 Sekretaris 
 Bendahara 
 Urusan-urusan 
 

 Sumber Dana . 
berasal dari DIPA 
Direktorat 
Pemerdayaan Fakir 
Miskin (APBN) 

 Dana sharing APBD 
dapat digunakan 
untuk kegiatan : 
Seleksi Calon KUBE 
dan Pendamping, 
Sosialisasi/ 
Bimbingan Sosial, 
Penambahan jumlah 
KUBE yang 
dikembangkan, 
Menunjang 
operasional kegiatan 
KUBE yang 
dikembangkan, 
Pembinaan KUBE, 
Monitoring dan 
Evalusi serta 
Pelestarian program.  
 

 Status / Sifat Dana. 
Dana penguatan 
Modal program 
pemberdayaan fakir 
miskin melalui 

       bersambung 
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2. Meningkatnya kemampuan 
anggota KUBE  dalam 
mengatasi masalah-masalah 
yang mungkin terjadi dalam 
keluarga maupun dengan 
lingkungan sosialnya,  

3. Meningkatkan kemampuan 
anggota KUBE dalam 
menampilkan peranan-
peranan sosialnya, baik dalam 
keluarga maupun lingkungan 
sosialnya. 

 Sasaran pelaksanaan program : 
kelompok masyarakat miskin 
yang masih produktif dan telah 
memiliki usaha ekonomi 
produktif. Mereka di wadahi 
dalam Kelompok Usaha Bersama 
(KUBE) dan telah diseleksi oleh 
Pemerintah Kota yang telah di 
tetapkan melalui SK Walikota 

 Kriteria sasaran : 
1. Masyarakat miskin 
2. Kube Fakir Miskin 
3. Kube Produktif 

2. Seleksi & Rekruitmen Pendamping.  
3. Pelatihan Pendamping  
4. Penjajagan Lokasi dan Pemetaan 

Kebutuhan. 
5. Sosialisasi.  
6. Usulan Kegiatan UEP.  
7. Pembinaan UEP. Kegiatan ini 

dilakukan dengan pembuatan 
proposal usulan perolehan UEP 
yang akan diajukan kepada bank 
untuk mendapatkan dana yang 
dibutuhkan. 

8. Monitoring dan Evaluasi 
 Peruntukkan Dana. upaya penguatan 

modal usaha atau pengemabangan 
jaringan usaha yang memiliki prospek 
dan peluang pasar yang baik. 
Penggunaan dana ini tidak dapat 
dipakai untuk kegiatan konsumtif, 
kegiatan politik praktis, perjudian,dll.  
 

mekanisme BLPS ini 
yang bersumber dari 
dana APBN yang 
merupakan Bantuan 
Langsung Kepada 
Masyarakat( BLM)  

Sumber : diolah dari Pedoman Pelaksanaan P2FM-BLPS KUBE, 2006. 
 

 

 

 

lanjutan 
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Implementasi KUBE di Sudiroprajan, Bapak Gendro – Ketua KUBE 

Sudiroprajan menuturkan :  

“ Kube di sudiroprajan besarnya dana tujuh puluh dua juta, kelompok 
satu  sejumlah dua belas orang, masing-masing mendapat pinjaman 
tiga juta rupiah, separo dibentuk kelompok-kelompok yang 
anggotanya lima orang per kelompok, masing-masing kelompok 
dipinjami tiga juta rupiah. jumlahnya lebih dari seratus orang. Yang 
didahulukan yang punya usaha, yang tidak punya usaha minta 
akhirnya dibagi. Pinjaman dari sepuluh bulan sampai satu tahun. 
Kelompok bayar sendiri-sendiri, tapi kalo ada yang tidak bayar 
diminta ketua kelompok yang mengingatkan gandheng 
renteng...Respon lebih bagus dari peminjam dan bergulir. 
Pengurus mentargetkan delapan puluh persen harus lancar 
pengembaliannya, dua puluh persen tidak apa-apa kalo tidak lancar 
dua puluh lima peminjam agak bermasalah.. 
Pendapatan dari kube separo untuk pengembangan separo untuk 
operasional. Kelancaran kube tergantung peminjam,...setiap bulan 
nilai angsuran sekitar empat sampai lima juta. Yang mendapat rapor 
bagus, bisa dinaikkan pinjamannya. Kalo akan menaikkan modal, 
pinjaman harus ditutup dahulu. Penambahan modal dapat digunakan 
untuk ekonomi dan kegiatan lain. (wawancara tanggal 17 Juli 2009). 

 

Terkait implementasi KUBE Cita Rasa di Sudiroprajan, Bapak Budi, 

menyampaikan :  “Eksistensi KUBE Citarasa sampai saat ini masih eksis. 

Walaupun terjadi penurunan, dari 105 anggota, eksis 80 anggota, macet 20”.  

Bapak Hidayat, Pendamping Sosial menambahkan :  

“ Kube di Sudiroprajan termasuk pilot project. Dari 12 anggota 
menjadi 105 anggota. Di daerah lain tidak ada yang berkembang dari 
30 sampai 40 anggota”.  
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Gambaran implementasi KUBE di Sangkrah, Bapak Sukono, 

Pendamping KUBE Kelurahan Sangkrah menuturkan : 

“Bentuk program Kube pinjaman bergulir dengan bunga lunak, kalau 
benar-benar tidak bisa mengembalikan tidak apa-apa, bunga lima 
persen untuk jangka waktu bisa dua tahun. Program ini dilaksanakan 
sejak awal tahun dua ribu sembilan.  
Sasaran warga miskin yang punya usaha, yang tidak punya usaha 
dicover di PNPM. Sasaran merasa diuntungkan, sebab kalau pinjam  di 
Bank ada jaminan, di kube tidak, jaminan cuma moral. 
Di Sangkrah terdiri dari dua kelompok, dari dua puluh anggota 
menjadi empat puluh anggota, besarnya pinjaman tidak sama. Ketua 
Kelompok satu ibu Surono, Ketua kelompok dua ibu Kasidi. 
Kelompok bukan usaha yang sejenis, tapi yang penting punya usaha 
seperti katering, konveksi, kelontong, angkutan. Selain itu penekanan 
untuk sosial, misal anggota yang sakit. Pengembalian tiap tanggal lima 
setiap jam sebelas. Sumber dana total enam puluh juta, setiap 
kelompok tiga puluh juta. (wawancara tanggal 18 Juli 2009). 
 
Untuk memperlancar implementasi KUBE di Sangkrah, Bapak 

Sukono mengungkapkan  : 

“Sosialisasi dari DKRPP, pengurus memahami bukan uang hibah, 
pendamping memberikan saran dan petunjuk, peminjam dikumpulkan 
diberi pengarahan. Di Sangkrah tidak disosialisasi secara meluas, 
diarahkan pada PKK, sebab PKK eksis, teliti dan sabar menagih. Yang 
pinjam kebanyakan ibu-ibu PKK, bapaknya juga bekerja sehingga bisa 
membantu membayar angsuran. 
Pendamping memberi saran peminjam harus menganggap bahwa uang 
tersebut uang sendiri, yang dikelola oleh pengurus, untuk mereka 
nantinya, kalau merasa handarbeni akan berlanjut. Selain itu juga  
agak diancam kalau tidak mau mengembalikan besok tidak akan diberi 
bantuan lagi karena ini dana dari pemerintah.  
Kelancaran pelaksanaan jiwa wirausaha, orang yang ulet, kalau modal 
tiga juta, kalau menyisihkan lima ribu per hari pasti bisa 
membayar..sebulan bisa seratus lima puluh ribu rupiah. (wawancara 
tanggal 18 Juli 2009). 
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Terkait pelaksanaan KUBE di Kota Surakarta, merujuk materi 

workshop penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta, berjudul : 

“Kemiskinan Berdimensi Sosial Budaya : Upaya Mencari Model 

Pengentasan Kemiskinan Berbasis Participatory Poverty Assesment “ 

(Ahmad Alamsyah, 2009:25-26), disebutkan : Dalam program penguatan 

ekonomi, nampaknya belum banyak ditekankan sebagai prioritas 

pemberdayaan. Padahal program ini merupakan pintu utama kemandirian 

bagi keluarga miskin. KUBE yang merupakan himpunan dari keluarga 

yang tergolong fakir miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas 

dasar prakarsanya sendiri, nampaknya belum banyak digarap secara 

maksimal. Keengganan untuk mengambil  risiko pendampingan bagi 

orang miskin dalam revolving fund,  merupakan dimensi terlemah dalam 

program pengentasan kemiskinan di Solo.   

 

3) Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender  
 

Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender (P2MBG) 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui leading sector Badan 

Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 

dan Keluarga Berencana (Bapermas PPPA dan KB). Program ini dilatar 

belakangi oleh kondisi bahwa kemiskinan sangat berpengaruh pada rumah 

tangga dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Dalam kondisi 
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semakin berkekurangan, maka perempuan menanggung beban lebih berat 

karena harus menangani konsumsi dan produksi rumah tangga agar terus 

survive. Kemiskinan yang disandang perempuan berhubungan langsung dan 

ditandai dengan tidak adanya kemandirian dan peluang-peluang ekonomi, 

kurangnya akses pada sumber daya ekonomi, termasuk kredit, pemilikan dan 

pelatihan-pelatihan, termasuk kurangnya akses pada pendidikan formal, 

pelayanan kesehatan dan pelayanan  pendukung lainnya, maupun partisipasi 

dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kemiskinan  juga dapat memaksa 

perempuan masuk dalam situasi buruk yang membuat mereka rawan terhadap 

eksploitasi seksual, terutama bagi kepala rumah tangga yang dikepalai 

perempuan. Dalam konteks asset sebuah pembangunan masyarakat, 

Perempuan merupakan investasi yang sangat produktif karena perempuan 

merupakan penduduk terbesar di negeri ini dan itu sebuah sumber potensi 

yang mampu diperdayakan dengan pemberian bekal pengetahuan dan 

ketrampilan yang kompetitif.  

Berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 411.4/58/I/2007 tentang 

Penetapan Lokasi P2MBG Kota Surakarta, Tahun 2007-2008 adalah 

Kelurahan Joyotakan dan Kadipiro, Tahun 2008-2009 adalah Kelurahan 

Sangkrah dan Jebres, Tahun 2009-2010 adalah Panularan. Pemilihan lokasi 

berdasarkan kriteria kelurahan yang mempunyai tingkat kemiskinan yang 

paling tinggi dan di daerah terpencil (pinggiran). 
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Terkait pelaksanaan P2MBG di Sangkrah, Bapak Narno Ketua P2MBG 

Sangkrah menyatakan :  

P2MBG mulai tahun dua ribu delapan (2008), tahapan..pendataan, 
sosialisasi, pelaksanaan. Semua ditangani Bapermas.  
Ketua saya (Narno), Sekretaris ibu Tyas Harsoyo, Bendahara ibu Warsiki, 
bidang ekonomi..Endang Susilowati, bidang pendidikan Sri Sutarmi, 
bidang perlindungan anak, bidang pertanian lele ibu Hartati.  
Kegiatan pelatihan jahit oleh bapermas, sasaran RW satu, dua, tiga. 
Pelatihan jahit diimuti enam belas orang, memasak empat puluh sembilan 
orang, salon lima orang, menghias baki lamaran dan payet enam orang. 
Ternak lele dari unisri enam orang. Leading sektor dari bapermas, 
fasilitasi untuk pertemuan dari bapermas. Provinsi memberi bantuan tiga 
juta untuk lele. (wawancara tanggal 13 Desember 2009). 

 

Dalam hal kemanfaatan dan dukungan antar SKPD, menurut Lurah 

Sangkrah : ”semua SKPD diharapkan programnya diarahkan di masyarakat 

mitra. Misalnya Dinas Koperasi dan UMKM memberi utangan. 

Disperindag..memberi mesin jahit”.  

Berdasarkan pengamatan dan wawancara serta merujuk dokumen Laporan 

Pelaksanaan P2MBG di Kelurahan Sangkrah, gambaran pelaksanaan P2MBG 

di Kelurahan Sangkrah dalam tabel berikut : 

 

 
 

 
 

 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



179 
 

 
 

 
Tabel 15 

Model P2MBG di Kelurahan Sangkrah 
Tujuan/ Sasaran Komponen Program/ Lingkup 

Kegiatan 
Manajemen Program Sumber Daya 

 Tujuan P2MBG adalah 
untuk meningkatkan 
kualitas hidup keluarga 
masyarakat mitra 
menuju pada 
kesejahteraan, 
kesetaraan dan 
keadilan melalui 
kegiatan lintas bidang 
pembangunan dalam 
upaya penanganan 
kemiskinan dengan 
fokus peningkatan 
kondisi, status, 
kedudukan, dan 
partisipasi perempuan. 

 Sasaran : Masyarakat 
mitra di Kelurahan 
Sangkrah sebanyak 
100 orang,   

 Untuk kelurahan 
Sangkrah menjadi 
lokasi berdasarkan 
Keputusan Walikota 
Surakarta No 
411.4/58/1/2007 
tentang Penetapan 
lokasi P2MBG Kota 

 Langkah-Langkah Pelaksanaan: 
1. Permasalahan hasil survey 

lokasi. 
2. Rapat Koordinasi Lokasi 

P2MBG. 
3. Pemilihan Kelurahan Lokasi 

P2MBG. 
4. Pendataan Masyarakat Mitra 

P2MBG 
5. Survey Lokasi (cros cek data) 

untuk mengecek keadaan 
masyarakat mitra. 

6. Pembahasan hasil survey 
lokasi. 

7. Penyampaian masalah kepada 
Tim Pendamping P2MBG 
tingkat Kota, Kecamatan, 
Kelurahan. 

8. Sosialisasi P2MBG kepada 
Masyarakat mitra dan tokoh 
masyarakat. 

9. Pelatihan Pendekatan 
Partisipatif (Participatory Rural 
apraisal/PRA) .  

10. Musyawarah masyarakat mitra. 
11. Penyuluhan/ pembinaan. 
12. Pelaksanaan kegiatan terkait 

dengan bidang pembangunan. 

 Tingkat Kota Surakarta : 
1. Walikota Surakarta adalah 

Penanggung Jawab P2MBG 
2. Tim Pendamping P2MBG 

Kota Surakarta. terdiri dari 
Badan/ Dinas /Kantor 
/Organisasi Masyarakat/ 
Lembaga Masyarakat di 
Tingkat Kota dan 
dikoordinasikan oleh 
Bapermas, PP,PA & KB 
ditetapkan melalui SK 
Walikota Nomor 
411.4/173/I/2004. 

3. Tim Pendamping P2MBG 
Kota Surakarta dalam 
melaksanakan program 
kegiatan bermitra dengan 
lembaga-lembaga lain yang 
bersifat formal maupun non 
formal seperti LSM, Lembaga 
kemasyarakatan, Perguruan 
Tinggi, Organisasi 
masyarakat/ Perempuan. 

 
 Tingkat Kecamatan 

1. Tim Pelaksanaan P2MBG 
Kecamatan. 

 Peran Lintas Bidang 
sebagai Tim 
Pendamping, dari 
Tiingkat Kota,  
Kecamatan. 

 Fasilitator 
 Sumber Biaya :  

berasal dari :  
1. APBD Kota 

Surakarta melalui 
SKPD masing-
masing  

2. Swadaya 
masyarakat 
sangkrah,  

3. DPK kelurahan 
Sangkrah,  

4. APBD Provinsi 
Jawa Tengah 
melalui SKPD 
masing-masing, 
APBN. 
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Surakarta P2MBG 
Kota Surakarta tahun 
2008-2009. 

 2) Berdasarkan SK 
Walikota Nomor : 
470/98/1/2007 tanggal 
24 September tahun 
2007 tentang ”Kriteria 
Masyarakat Miskin 
sebagai Masyarakat 
Mitra (Kriteria BPS). 

 Untuk KK miskin di 
Kelurahan Sangkrah 
sebanyak 1010 KK 
yang terdiri dari 3.879 
jiwa. Dari jumlah 
masyarakat miskin di 
Kelurahan Sangkrah 
yang mengkikuti 
P2MBG sebanyak 100 
KK berada di Lokasi 
RW I, III, dan XIII. 
 

 

13. Pelatihan ketrampilan. 
14. Pemberian modal usaha. 
15. Penerapan usaha melalui 

kelompok usaha bersama. 
16. Pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan. 
 Sosialisasi P2MBG : 

1. Peserta sosialisasi P2MBG ini 
berjumlah 250 orang yang 
terdiri dari Masyarakat Mitra, 
Tokoh Masyarakat Kecamatan 
Pasar Kliwon, Tokoh 
Masyarakat Kelurahan 
Sangkrah, LPMK, PKK, 
Kecamatan pasar Kliwon dan 
Kelurahan Sangkrah, RW dan 
RT se Kelurahan Sangkrah.  

2. Sosialisasi diadakan dengan 
tujuan supaya masyarakat 
Kecamatan Pasar Kliwon dan 
Kelurahan Sangkrah 
mengetahui tentang P2MBG 
serta keterkaitannya adalah 
Gender dalam keluarga.  

3. Materi dan narasumber 
sosialisasi P2MBG adalah : 1) 
Program P2MBG oleh 
Bapermas, PP, PA, dan KB 
Kota Surakarta). 2) Gender 
dalam Keluarga (oleh P3G 
UNS). 
 
 
 
 

2. Dalam melaksanakan program 
kegiatan bermitra dengan 
lembaga-lembaga lain yang 
bersifat formal maupun non 
formal, melalui Surat 
Keputusan Camat pasar 
Kliwon di Lokasi P2MBG 
Nomor 411.1 tentang Tim 
Pendamping P2MBG 
Kecamatan Pasar Kliwon Kota 
Surakarta. 

 Tingkat Kelurahan 
1. Kepala Kelurahan Sangkrah 

adalah Penanggung Jawab 
pelaksanaan P2MBG di 
tingkat kelurahan. 

2. Dalam pelaksanaan P2MBG 
oleh Kelurahan Sangkrah, 
dibantu oleh Lembaga 
Kemasyarakatan dan 
fasilitator kelurahan yang 
ditetapkan melalui SK Kepala 
Kelurahan Sangkrah. 

3. Dibentuk fasilitator kelurahan 
terdiri dari warga masyarakat. 
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 Pemberian modal usaha : 
Pemberian modal usaha ini 
berupa barang dan uang, baik 
melalui kelompok kerja dan 
barang yang langsung ke 
masyarakat Mitra.  

 Pemberian modal usaha  :  
1. Uang sebesar Rp 3.000.000,- 

yang dikelola oleh kelompok 
Masyarakat Mitra sebagai 
modal budi daya lele dari 
Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah.  

2. Pemberian barang yang sesuai 
dengan kebutuhan usaha 
Masyarakat Mitra. Alat Masak 
(blender, mixer, oven dan 
Loyang); Alat Salon 
(haurdryer, catok paket 
gunting cacah dan potong, 
cape, sikat rambut, jepit 
rambut); dan Mesin Jahit 
beserta Alat Jahit (pres 
kancing, bahan cetakan, alat 
cetakan ukuran 22, 28, 32). 

 
Sumber : Laporan P2MBG Kelurahan Sangkrah, 2009. 
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Kegiatan penyusunan Data Dasar P2MBG  menggunakan tehnik-tehnik 

partisipatif yang difasilitasi oleh fasilitator Kelurahan. Adapun kegiatan 

penyusunan data dasar meliputi : 1) Identifikasi Masyarakat Mitra. 

Identifikasi masyarakat mitra dengan menggunakan pendekatan partisipatif 

guna untuk menunjuk masyarakat miskin yang mau mengikuti P2MBG. 

Identifikasi dilakukan melalui kegiatan pendataan, survey lokasi. 2) 

Identifikasi Masalah. Identifikasi masalah untuk mengetahui permasalahan 

apa saja yang sedang dihadapi masyarakat mitra dan dikelompokkan sesuai 

keinginan dan kemampuannya. Identifikasi ini dilakukan melalui kegiatan 

pelatihan PRA, musyawarah Masyarakat Mitra. 3) Identifikasi Kebutuhan. 

Identifikasi kebutuhan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan apa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat mitra dan disesuaikan situasi dan kondisi yang 

ada di wilayahnya. 4) Identifikasi Potensi. Identifikasi potensi untuk 

mengetahui potensi apa yang ada di wilayah kelurahan sangkrah. Potensi yang 

ada dapat berupa potensi alam dan potensi sumber daya manusia (guru, tutor). 

5) Inventarisasi dan Pemecahan Masalah P2MBG Sangkrah. 

Tabel 16 
Inventarisasi dan Masalah P2MBG Sangkrah 

Masalah Pemecahan Masalah 
1. Sebagian masyarakat mempunyai rumah 

tidak layak huni. 
2. Sebagian masyarakat menginginkan. 

ketrampilan menjahit dan ketrampilan salon. 
3. Masyarakat ingin berwirausaha membuat 

kue. 
4. Usaha kecil-kecilan masyarakat tidak 

didasari manajemen usaha yang baik. 

1. Kerja bhakti kebersihan. 
2. Pelatihan menjahit dan stimulan oleh 

Disperindag. 
3. Pelatihan memasak dan stimulan 

peralatan masak. 
4. Pelatihan manajemen berwirausaha 
5. Membentuk PAUD. 
6. Penertiban dan Relokasi hunian liar 
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5. Anak-anak usia dini sebagian sulit 
mendapatkan pendidikan formal. 

6. Beberapa masyarakat diresahkan adanya 
hunian liar, sehingga lingkungan kumuh dan 
mengganggu lingkungan kesehatan. 

 

dikoordinir oleh Tim (SKPD) terkait. 
7. Pelatihan ketrampilan salon dan 

stimulan peralatan salon (merias dan 
memotong rambut). 

 Sumber : Laporan P2MBG Kelurahan Sangkrah, 2009. 

Dalam penyusunan perencanaan kegiatan dilakukan bersama-sama dengan 

masyarakat mitra dengan menggunakan tehnik-tehnik partisipatif dengan 

difasilitasi oleh Fasilitator Kelurahan, adapun kegiatan meliputi : 

Tabel 17 
Program, Tujuan dan Bentuk Kegiatan P2MBG Sangkrah 

Program dan Tujuan Bentuk Kegiatan 
1) Peningkatan Akses pada pendidikan 
Tujuan : 

1. Meningkatkan pengetahuan dan 
ketrampilan masyarakat mitra 
khususnya dan masyarakat kelurahan 
pada umumnya. 

2. Meningkatkan akses masyarakat mitra 
pada pendidikan dasar. 

1. Kejar paket dan keaksaraan fungsional. 
2. Pemberian bea siswa bagi anak-anak laki-laki 

dan perempuan khususnya masyarakat mitra. 
3. Penyelenggaraan Taman Bacaan. 
4. Penyelenggaraan Sanggar Belajar. 
5. Tersedianya tempat bermain anak-anak 

melalui Taman Cerdas. 

2)  Peningkatan Produk Pertanian,  
     Perikanan dan Peternakan 

Tujuan : 
Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan 
dan kemampuan masyarakat mitra, 
terutama yang berpenghasilan rendah dalam 
upaya meningkatkan produksi pertanian, 
yang pada akhirnya akan meningkatkan 
pendapatan keluarga. 

 

1. Pelatihan tentang ketrampilan produksi, 
penanganan pasca panen, pengelolaan hasil 
pertanian/ perikanan/ peternakan, 
intensifikasi pekarangan, diversidikasi 
tanaman, pemasaran hasil pertanian/ 
perikanan/peternakan, ketersediaan pangan 
bagi rumah tangga dan lain sebagainya. 

2. Mengadakan demplot pertanian, sesuai 
dengan jenis pertanian yang menjadi andalan 
di Kelurahan Sangkrah. 

3. Mengadakan studi banding ke daerah yang 
mempunyai pertanian/ perikanan/ peternakan 
yang sudah dianggap baik. 

4. Mengadakan fasilitasi pada lembaga 
keuangan untuk permodalan bagi masyarakat 
mitra yang membutuhkan. 

3) Peningkatan Kualitas Permukiman 
    Tujuan : 
1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat 

mitra tentang perumahan dan pemukiman 
sehat. 

2. Meningkatkan kualitas perumahan 
masyarakat mitra. 

Bentuk kegiatan :  
1. Pemugaran rumah tidak layak huni. 
2. Pengadaan dan pemeliharaan sanitasi. 
3. Penyediaan, distribusi, dan pengelolaan air 

bersih. 
4. Perbaikan, pemeliharaan dan pelestarian 

lingkungan . 
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3. Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi 
masyarakat mitra. 

4. Menciptakan lingkungan perumahan yang 
bersih dan sehat, bebas dari polusi. 

5. Mengembangkan manajemen pengelolaan 
sanitasi dan air bersih. 

6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 
 

5. Pemanfaatan pekarangan dan penghijauan. 
6. Pemberian bantuan uang stimulan untuk 

memugar rumah setiap KK Rp 2.000.000,- 

4) Peningkatan Status Kesehatan Masyarakat 
Tujuan : 

1. Meningkatkan pengetahuan 
masyarakat mitra tentang hak-hak dan 
kesehatan reproduksi. 

2. Menurunkan kasus anemia pada 
wanita Usia Subur (WUS) dan ibu 
hamil. 

3. Mneingkatkan kesadaran masyarakat 
mitra tentang kehamilan sehat dan 
persalinan aman. 

4. Menurunnya kasus kesakitan dan 
kematian ibu hamil dan bersalin. 

Bentuk kegiatan : 
1. Peningkatan Gizi. 
2. Bantuan tablet Fe (besi) untuk WUS dan 

ibu hamil. 
3. Pendidikan Pra Nikah bagi calon pengantin 
4. Sosialisasi tentang partisipasi KB laki-laki. 
5. Sosialisasi tentang hak individu untuk ber 

KB. 
6. Sosialisasi menjadi Ayah bagi laki-laki 

anggota masyarakat mitra. 
7. Belajar bersama tentang pengasuhan anak. 
8. Belajar bersama tentang kehamilan sehat 

serta persalinan aman. 
9. Diskusi melalui kelompok setara tentang 

penyakit seksual menular. 
10. Diskusi tentang HIV/AIDS. 
11. Sosialisasi tentang kehamilan sehat serta 

persalinan aman bagi suami istri. 
12. Menumbuhkan Bank Darah di kalangan 

masyarakat. 
13. Menumbuhkan model Jaminan Pelayanan 

Kesehatan Masyarakat. 
14. Advokasi tentang hak-hak reproduksi. 

5) Mewujudkan Kelurahan Sehat 
    Tujuan : 
1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat mitra tentang pola-pola hidup 
sehat dan kesadaran untuk hidup sehat. 

2. Meningkatkan kualitas lingkungan 
(sanitasi dan hygiene). 

3. Mengembangkan pelayanan kesehatan 
dasar. 

1. Peningkatan pengetahuan tentang pola 
makan sehat, melalui sosialisasi dan 
pelatihan. 

2. Kebersihan tubuh sendiri melalui 
sosialisasi dan kampanye. 

3. Pemberantasan sarang nyamuk, melalui 
sosialisasi, pemberantasan sarang nyamuk, 
gerakan kebersihan lingkungan. 

4. Gerakan kebersihan sanitasi dan 
pembuangan air limbah. 

5. Pencegahan penyakit menular. 
6. Deteksi dini kecacatan, melalui sosialisasi 

dan kampanye. 
7. Pencegahan penyalahgunaan obat-obatan 

terlarang dan bahaya obat adiktif. 
8. Sosialisasi tentang pengobatan dini. 

6) Peningkatan Kesadaran Hukum 
    Tujuan : 
1. Menumbuhkan kepekaan dan kepedulian 

pada persoalan kekerasan terhadap 

1. Identifikasi dan melakukan analisis kepada 
masyarakat tentang kasus-kasus kekerasan 
berbasis gender yang ada di sekitar mereka. 

2. Sosialisasi dan pelatihan penghapusan 
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perempuan dan anak, dan peraturan 
perundang-undangannya. 

2. Mneumbuhkan kesadaran hukum di 
kalangan masyarakat (laki-laki dan 
perempuan), terutama berkaitan dengan 
produk hukum yang Anti Diskriminasi 
dan UU Perlindungan Anak. 
 

kekerasan berbasis gender kepada 
masyarakat dan UU No 23 Tahun 2004 
tentang penghapusan KDRT. 

3. Pembentukan sistem penanganan korban 
kekerasan di masyarakat. 

7) Peningkatan Pendapatan Keluarga 
Tujuan : 
1. Menumbuhkan motivasi berusaha dan 

kemampuan manajemen usaha dan 
manajemen keuangan. 

2. Meningkatkan pengetahuan dan 
ketrampilan berusaha dan menjual. 

1. Pelatihan tentang motivasi dan 
kepercayaan diri dalam berusaha, 
manajemen usaha, penggunaan tehnologi 
pendukung usaha, ketrampilan menjual, 
manajemen keuangan usaha. 

2. Fasilitasi pada lembaga permodalan. 
3. Membuka akses pada informasi pasar. 

Sumber : Laporan P2MBG Kelurahan Sangkrah, 2009. 

Ada beberapa kegiatan pemecahan masalah yang belum bisa diselesaikan 

di tahun anggaran 2009, antara lain : Pavingisasi jalan rusak, Bantuan MCK, 

Porselinasi MCK, Perencanaan daerah Bebas Banjir, Relokasi TPS, dan 

Pengerukan sedimen Sungai. 

 

4) Program Bantuan Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 

Program Bantuan Rehap RTLH merupakan salah satu bentuk program 

pengentasan kemiskinan berupa perbaikan rumah tempat tinggal bagi warga 

miskin. Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 5A Tahun 2008 

Tentang Pedoman pelaksanaan pemberian bantuan pembangunan /perbaikan 

rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin Kota Surakarta,  Program 

RTLH untuk memberikan bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak 

huni diberikan pada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak 

huni dengan tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup/ derajat 
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kesehatan masyarakat miskin Kota Surakarta. Bantuan yang diberikan dalam 

bentuk uang sebesar @ Rp 2.000.000,- setiap rumah (RTLH). Program ini 

melibatkan Pemerintah Kota Surakarta (Bapermas, PP, PA, dan KB), UN 

Habitat, UNS, Camat, Kelurahan, LPMK, dan Kelompok Kerja di masing-

masing Kelurahan. 

Program ini sudah dilaksanakan di wilayah Kota Surakarta sejak tahun 

2006. Sasaran program ini adalah warga miskin yang memiliki tempat tinggal 

tidak layak huni dan perlu segera dilakukan pemugaran.  

Tentang program perbaikan RTLH, Bapak Agus Kepala Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat- Bapermas PPPA dan KB, menuturkan : 

“Bantuan langsung dari Pemkot, rekomendasi Bapermas, yang 
berdasar usulan kelurahan. Yang mengambil bantuan adalah pokja. 
Pokja mendapat data kebutuhan dari penerima bantuan, misal lawang, 
lantai. Dalam pelaksanaan bisa dilakukan subsidi silang..dilaksanakan 
oleh Pokja untuk menyesuaikan kebutuhan.  
RTLH...Memupuk rasa kegotong royongan..dikerjakan bareng-bareng, 
dan transparansi kebutuhan, kebersamaan, meningkatkan kesadaran 
masyarakat  hidup sehat. Transparansi direncanakan sendiri, dibelikan 
sendiri, dibiayai sendiri, dilaksanakan sendiri.  
Permasalahan dalam RTLH  rebutan dhisik (ingin didahulukan) dan 
menyewa tetapi yang punya rumah tidak memperbolehkan“. 
(wawancara tanggal 22 Juni  2009). 
 

Sedangkan pengalaman di Kalurahan Sangkrah, menurut Bapak Narno- 

Ketua LPMK Sangkrah :  

RTLH di Sangkrah sudah memperbaiki dua ratus sepuluh rumah. 
Sebenarnya kebutuhan perbaikan rumah di Sangkrah kurang lebih 
1000. Pendataan dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga 
Berencana (PLKB). Bentuk kegiatannya renovasi sesuai dengan 
kondisi rumah, misal atap, dinding, lantai untuk mendekati rumah 
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sehat. Tujuan program untuk membuat rumah lebih sehat, atap tidak 
bocor, ventilasi udara. Kelompok sasaran...rumah sertifikat, kalau 
yang magersari atau kontrak, harus disertai surat pernyataan dari 
pemilik rumah untuk bersedia mengontrakkan sampai beberapa tahun. 
Mekanisme sosialisasi dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan 
LPMK, RW, RT. Terhadap keterbatasan jumlah yang diperbaiki 
penyuluhan pada RT bahwa program RTLH masih berkelanjutan, dan 
pak RT yang akan menjelaskan ke warga. Kadang juga diundang 
mengisi pertemuan RT. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam program 
mufakat, demokrasi, partisipasi. 
Sumber daya yang dibutuhkan Tenaga tukang, pembantu dari 
masyarakat, Ada yang membangun sendiri, Ada yang bersedia 
tombok, Ada yang dipaskan sesuai kecukupan bantuan.  
Hambatan yang terjadi dalam RTLH, kekurangan anggaran, 
persyaratan yang harus mensyaratkan sertifikat, pada rumah yang 
berdiri di atas tanah negara tidak bisa dibangun, tetapi sebenarnya 
kasihan juga.  
Faktor-faktor penentu keberhasilan..Ada ikatan-ikatan kekerabatan 
yang membantu. Tokoh-tokoh masyarakat menjadi key person. 
Perubahan pemerintahan yang dulu dari atas ke bawah, sekarang yang 
menentukan masyarakat. (wawancara tanggal 23 Juni  2009). 
 

Bapak Mahendra, Kepala kalurahan Sangkrah menambahkan :  

“RTLH secara program cukup bagus, memenuhi kriteria, kk miskin, 
dan ada penilaian. Tombok dua  juta tidak masalah manfaatnya rumah 
bisa lebih layak”.  
Dalam program RTLH... sebagian anggota LKM masuk pokja. LKM 
berfungsi sebagai verifikasi dan pencairan. Pokja yang menangani. 
Pengajuan seratus dua puluh, yang dapat delapan puluh, saat ini masih 
proses pengajuan”. (wawancara tanggal 23 Juni  2009). 

 

Perkembangan pelaksanaan RTLH di Kelurahan Sangkrah 

disampaikan oleh Bapak Narno, sebagai berikut : 

“RTLH tahun ini sudah berjalan..kurang 15 (lima belas) rumah. 
Panitia hanya memberikan dana kepada sasaran. Dana yang diberikan 
satu koma sembilan (1,9) juta. Mereka yang membelanjakan...kalau 
kurang mereka mengajukan ke panitia. Mereka mencari tukang 
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sendiri, kebetulan di tiap RW ada tukang. Tenaga kerja dibayar tiga 
ratus ribu (Rp 300.000,-) untuk empat hari atau tujuh puluh lima ribu 
per hari.. untuk dua orang tukangnya empat puluh ribu (Rp 40.000,-) 
dan pembantu tiga puluh lima ribu (Rp 35.000,-).. Kalau ada 
kekurangan penerima hibah yang nomboki (menutup kekurangan 
biaya)”. (wawancara tanggal 22 Januari 2010). 

 

Gambaran model dan Tujuan/Sasaran, Lingkup Kegiatan, Manajemen 

Program dan Sumber Daya dalam Pelaksanaan Program Bantuan Rehap 

RTLH dalam tabel berikut : 

Tabel 18 
Model Program Rehap RTLH 

Tujuan/ Sasaran Komponen Program/ 
Lingkup Kegiatan 

Struktur dan 
Manajemen Program 

Sumber Daya 

 Tujuan : memberikan 
bantuan 
pembangunan/ 
perbaikan RTLH 
diberikan pada 
masyarakat miskin 
yang menempati 
rumah tidak layak 
huni dengan tujuan 
dalam rangka 
meningkatkan 
kualitas hidup/ 
derajat kesehatan 
masyarakat miskin 
Kota Surakarta. 

 Sasaran :  

1. Masyarakat 
miskin yang 
menempati RTLH 
hasil pendataan 
Bapermas, PP, 
PA, & KB Kota 
Surakarta.  

2. RTLH yang 
belum terdaftar 
dalam hasil 

 Program Perbaikan 
RTLH secara umum ada 
dua bentuk : 

1. Dilaksanakan 
langsung di tiap 
kelurahan oleh Panitia 
dan Pokja 
(berdasarkan usulan 
masyarakat), 
penentuan lokasi oleh 
Panitia. 

2. Pengembangan RTLH 
(model Kluster), 
penentuan lokasi oleh 
Pemkot Surakarta. 
Pilot project : Ketelan, 
Kratonan, Setabelan. 

 Hibah/ Bantuan yang 
diberikan dalam bentuk 
uang sebesar @ Rp 
2.000.000,- setiap rumah 
(RTLH). 

 Persyaratan pengajuan 
bantuan rehap RTLH :  
1. Diajukan secara 

kolektif oleh Kepala 
kelurahan.  
 

 Panitia 
Pembangunan/ 
Perbaikan RTLH 
Tingkat Kota terdiri 
dari unsur 
Bapermas, 
Bappeda, DPU, 
DTK, DKP, Dinas 
Komunikasi dan 
Informatika, Kantor 
Pertanahan, LSM. 

 Di tingkat 
kelurahan dibentuk 
Panitia RTLH dan 
Kelompok Kerja. 

 Panitia 5 orang 
terdiri dari: Ketua, 
Sekretaris, 
Bendahara, dan 
Anggota. 

 Panitia terdiri dari 
unsur-unsur : 
Kelurahan, LPMK, 
Bendahara 
kelurahan, Tokoh 
Masyarakat dan 
PLKB. 
 

 Sumber Dana : 
dari APBD dan 
Sawadaya 
Masyarakat. 

 Tenaga Kerja : 
Tukang dan 
masyarakat 
(penerima). 

 RTLH- Kluster 
melibatkan  
beberapa SKPD 
dan 
stakeholders, 
termasuk dari 
segi pelaksana 
dan sumber 
dana. 

       bersambung 
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pendataan yang 
ditetapkan oleh 
Kepala kelurahan 
setempat setelah 
mendapat 
pertimbangan dari 
Panitia Pelaksana 
Perbaikan RTLH 
Tingkat 
Kelurahan.  

 Kriteria RTLH :  

1. Kondisi rumah :  

o luas lantai rumah 
rata-rata per 
penghuni kurang 
dari 4 m2;  

o sumber air tidak 
sehat;  

o tidak mempunyai 
akses MCK;  

o bangunan tidak 
permanen;  

o tidak memiliki 
pencahayaan 
matahari dan 
ventilasi udara;  

o tidak memiliki 
pembagian 
ruangan;  

o lantai dari tanah 
dan rumah lembab 
atau pengap;  

o kondisi rusak. 
contohnya lantai 
dari tanah, 
bangunan dinding 
setengah plester/ 
sebagian besar 
dari bambu atau 
kayu yang 
kondisinya sudah 
tidak bagus, 

2. Calon penerima 
bantuan diutamakan 
rumahnya yang 
berkelompok/ 
berdekatan.  

3. Persyaratan bagi 
calon penerima 
bantuan :  
o Penduduk 

setempat 
dibuktikan dengan 
KTP/KK.  

o Menyerahkan fc 
Bukti 
Kepemilikan 
Tanah atau 
menyerahkan 
surat ijin 
pembangunan/ 
pemugaran rumah 
bila tanah/ rumah 
yang ditempati 
bukan milik 
sendiri. 

 Kegiatan dalam program 
RTLH : 
o Sosialisasi 
o Pembentukan 

Panitia 
o Inventarisasi RTLH 
o Pengajuan Proposal 
o Pembentukan Pokja 
o Pelaksanaan 

Pembangunan/ 
Perbaikan RTLH 

o Pembuatan Laporan 
 Sosialisasi : Dalam 

proses pelaksanaan 
program RTLH 
diadakan beberapa kali 
pertemuan yang 
dilakukan oleh 
kalurahan berkaitan 
dengan sosialisasi. 
Dalam pertemuan 
tersebut diundang tokoh 
masyarakat, perangkat 
RT dan RW, kelompok 
perempuan dan 
perwakilan masyarakat 
miskin. Beberapa hal 

 Dalam pelaksanaan 
perbaikan 
membentuk 
Kelompok Kerja 
(Pokja).  

 Pokja 5 orang 
terdiri dari: Ketua, 
Sekretaris, 
Bendahara, dan 
Anggota 

 Dalam program 
pengembangan 
RTLH (Kluster) 
melibatkan 
dukungan lintas 
SKPD (semi top 
down). 
 

 Mekanisme 
pengajuan : 

1. Panitia 
Pembangunan 
RTLH tingkat 
Kelurahan 
melakukan 
inventarisasi 
RTLH di 
wilayahnya dan 
hasilnya diusulkan 
kepada Kepala 
Kelurahan guna 
diusulkan ke 
DKRPP-KB 
(Bapermas) 

2. Kepala Kelurahan 
membuat proposal 
usulan calon 
nama-nama 
penerima bantuan 
RTLH di 
daerahnya dengan 
atas hasil 
inventarisasi 
Panitia di tingkat 
Kelurahan 

3. Kepala DKRPP-
KB mengeluarkan 
Surat Keputusan 
nama-nama 
penerima bantuan 
RTLH yang 

       bersambung 
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ventilasi udara 
kurang, 
penerangan yang 
terbatas, kondisi 
rumah rusak dsb,   

2. Kondisi 
lingkungan :  
Kumuh; letak 
rumah tidak 
teratur dan 
berdempetan; 
saluran 
pembuangan air 
tidak memenuhi 
standar; jalan 
setapak tidak 
teratur. 

 Rumah Keluarga 
miskin dengan status 
kepemilikan rumah 
milik sendiri atau 
magersari (untuk 
yang rumah 
magersari ataupun 
menyewa, wajib 
disertai surat 
pernyataan kesediaan 
pemilik rumah), 
kondisi rumah tidak 
layak secara fisik 
(dilakukan observasi 
kondisi rumah. 

yang disampaikan 
adalah meliputi 
penjelasan tentang 
RTLH, pembentukan 
Panitia sebagai rencana 
kegiatan.  
 

  

diusulkan oleh 
Kepala Kelurahan 
setelah dikaji oleh 
Panitia di tingkat 
kota 

4. Panitia 
Membentuk 
Kelompok Kerja 
(Pokja) 

5. Pembangunan/ 
Perbaikan RTLH 

 
 Tugas Pokja :  

1. Menyiapkan 
tukang dan pekerja  

2. Bersama panitia 
kelurahan 
membelanjakan 
kebutuhan 
pembanghunan 
perumahan  

3. Membuat SPJ 
untuk laporan 
pengeluaran kpd 
panitia kelurahan  

4. Mengerjakan 
pembangunan/ 
perbaikan RTLH  

 

Sumber : diolah dari Peraturan  Walikota Surakarta Nomor : 5-A Tahun 
2008 dan hasil wawancara. 

 

Pelaksanaan program RTLH secara umum telah berjalan dengan baik 

dan lancar. Adapun permasalahan yang sulit hanya pada penentuan RTM 

penerima program dan ada beberapa kendala teknis dalam pelaksanaan 

program yaitu terkait kesiapan penerima bantuan. Dari data yang diusulkan 

oleh RT/ RW setempat ada beberapa RTM yang tidak disetujui mendapat 

lanjutan 
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bantuan RTLH. Misalnya, ada dari mereka yang tidak memenuhi kriteria 

untuk mendapatkan program RTLH sesuai dengan juklak juknis program.  

Berdasarkan hasil pendataan sosial di Kota Surakarta pada tahun 2006, 

jumlah RTLH di Kota Surakarta sebanyak 6.612 rumah. Sejak tahun 2006 

sampai dengan tahun 2009 sudah 4.225 rumah tidak layak huni yang 

tertangani.  

 

5) Program Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) 

Program Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) yang populer dengan 

sebutan block grant  sudah dilaksanakan di Kota Surakarta sejak tahun 2000. 

Program DPK merupakan bantuan keuangan Pemerintah Kota Surakarta yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta 

ditujukan kepada masyarakat melalui SKPD Kelurahan untuk membiayai 

kegiatan pembangunan kelurahan sesuai prioritas yang ditetapkan dalam 

Musrenbangkel tahun sebelumnya, meliputi biaya pelaksanaan kegiatan dan 

biaya operasional kegiatan. 

Biaya pelaksanaan kegiatan dialokasikan untuk beberapa bidang, yaitu : 

Pertama, Bidang Infrastruktur, misalnya pembangunan/ perbaikan jalan, 

selokan, gedung pertemuan, MCK umum dan sebagainya. Kedua, Bidang 

Ekonomi seperti pelatihan ketrampilan, bantuan modal. Ketiga, Bidang Sosial 

Budaya, misalnya untuk stimulan : kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, 
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kegiatan seni dan pendidikan non formal. Keempat, Bidang Umum, misalnya 

untuk stimulan kegiatan operasional LPMK. Program DPK sebenarnya tidak 

difokuskan pada penanggulangan kemiskinan, tetapi beberapa kegiatan di 

dalamnya dapat mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di 

masyarakat, misalnya untuk pembangunan atau perbaikan  jalan dan saluran 

dan MCK/WC umum; bantuan modal dan pelatihan ketrampilan; dan bantuan 

peralatan sekolah untuk anak-anak dari keluarga miskin. Dana DPK tidak 

diperbolehkan untuk membiayai pengadaan kantor kelurahan dan rumah 

dinas, sarana prasarananya kegiatan kelurahan, kegiatan yang sudah dibiayai 

oleh PNPM MP dan SKPD. 

Tabel 19 
Model Program Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) 

Tujuan/ Sasaran Komponen Program/ 
Lingkup Kegiatan 

Struktur dan 
Manajemen 

Program 

Sumber Daya 

 Tujuan:  

1. Meningkatkan 
kualitas dan 
percepatan 
pembangunan 
Kelurahan. 

2. Mendorong dan  
meningkatkan 
partisipasi dalam 
kerangka 
pemberdayaan 
masyarakat dan 
pembangunan 
tingkat kelurahan. 

3. Meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat. 

 Untuk pembangunan 
Kelurahan => prioritas 
Musrenbangkel 
(kegiatan unggulan & 
prioritas) 

 Bidang-Bidang : 
o Bidang Umum, 

contoh kegiatan  : 
stimulan operasional 
untuk Kelembagaan 
Masyarakat 

o Bidang Sosial 
Budaya, contoh 
kegiatan : stimulan 
untuk Posyandu, 
stimulan untuk 
kegiatan seni budaya, 
Bantuan Peralatan 
Sekolah untuk Siswa 
dari Keluarga Kurang 

 Tingkat Kota : 
o Walikota : 

tetapkan alokasi 
DPK dan juklak/ 
juknis DPK. 

o Kepala DPPKA 
(Keuangan) : 
memproses 
pencairan DPK 

o Kepala Bagian 
Pemerintahan 
Umum : 
Koordinasikan 
pengelolaan 
DPK tingkat 
kota 

o Tim Verivikasi 
Kota : lakukan 
verifikasi 
proposal sesuai 

 Sumber Dana : 
dari APBD 
(Belanja Tidak 
langsung- 
Bantuan 
Keuangan) dan 
Swadaya 
Masyarakat 

 Pelaksana : 
Panitia 
Pelaksana dan 
Partisipasi 
Masyarakat  

       bersambung 
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 Sasaran : kegiatan 
prioritas & unggulan  
hasil Musrenbangkel 
(Bidang Umum, 
Bidang Sosial 
Budaya, Bidang 
Ekonomi, dan Bidang 
Fisik Prasarana) 

Mampu/ Miskin, dsb   
o Bidang Ekonomi, 

contoh kegiatan : 
pelatihan 
ketrampilan, bantuan 
modal,  

o Bidang Fisik 
Prasarana, contoh 
kegiatan : 
pembangunan/ 
perbaikan 
infrastruktur / fisik 
prasarana seperti 
Gedung Pertemuan, 
Saluran, Jalan 
Kampung, MCK dsb 

standar teknis 
dan keuangan. 

o Tim Monev : 
pengendalian 
dan monitoring 
kegiatan DPK di 
wilayah 
kerjanya. 

 Tingkat Kecamatan 
o Camat : 

koordinasikan 
dan monitoring 
kegiatan DPK di 
wilayah 
kerjanya. 

 Tingkat Kelurahan  
o Lurah : tetapkan 

dan ajukan 
Proposal DPK ke 
Walikota melalui 
Ka Bag 
Pemerintahan 
Umum, 
pertanggungjawa
n DPK & sahkan 
SPJ. 

o LPMK : bersama 
Lurah 
membentuk 
Panitia DPK, 
bersama Lurah 
dan Panitia DPK 
menyusun 
Proposal, 
pengawasan 
DPK. 

o Panitia DPK 
(Tim Perencana, 
Tim Pelaksana 
daan Tim Monev 

o Bendahara 
Pengeluaran : 
susun SPJ dan 
pungut pajak. 

 
 Sumber : Materi Pembekalan Fasilitator Musrenbang Kota Surakarta, 2010. 

Terkait kepanitian Program DPK, pembentukannya difasilitasi oleh Lurah 

dan LPMK melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

lanjutan 
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Kelurahan (Musrenbangkel). Kepanitiaan dalam Program DPK terdiri dari 

unsur Kelurahan, LPMK, Tokoh Masyarakat seperti pengurus RW/RT, dan 

stakeholder di tingkat kelurahan. Kepanitian program DPK sebagai berikut : 

1. Panitia Perencana Kegiatan Pembangunan. Tugas utama adalah 

merencanakan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangkel yang akan 

dibiayai dengan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) dan atau swadaya 

masyarakat. 

2. Panitia Pelaksana Kegiatan Pembangunan. Tugas utama adalah : 1) 

melaksanakan kegiatan pembangunan hasil Musrenbangkel berdasarkan 

rencana kegiatan yang ditetapkan oleh Tim Perencana Kegiatan 

Pembangunan. 2) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan 

kepada Lurah. 

3. Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan. Tugas utama : 1) 

Melakukan monitoring kegiatan sejak ditetapkan hingga pelaksanaan DPK 

hasil musrenbangkel selesai. 2) Mengawasi pelaksanaan kegiatan  hasil 

Musrenbangkel yang akan dibiayai dengan DPK yang rencana 

kegiatannya ditetapkan oleh Tim Perencana Kegiatan Pembangunan. 3) 

Menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan hasil pembangunan 

yang dibiayai DPK. 4) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada 

Lurah. 
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Perencanaan kegiatan dan alokasi DPK di Kelurahan Sangkrah dan 

Kelurahan Sudiroprajan dapat dilihat dalam lampiran. 

Gambaran proses pelaksanaan program DPK di Kelurahan Sangkrah, 

Bapak Sungkono selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Pembangunan di Sangkrah 

menuturkan : 

“DPK sesuai dengan perencanaan.. dari DSP (daftar skala prioritas), 
menjadi proposal (hasil musrenbang). 
DPK kurang sasaran..sebagai stimulan, tapi jadi pokok..swadaya hanya 
kerja bhakti. DPK dipotong dua belas setengah persen untuk pajak, 
seharusnya ditutup pake swadaya. Bahkan masyarakat sekarang 
harapannya tidak swadaya, tetapi mendapat bantuan. (wawancara tanggal 
19 Desember 2010). 
 

Pernyataan Bapak Sukono menegaskan bahwa pelaksanaan DPK 

mengikuti proposal yang dibuat berdasarkan DSP hasil Musrenbangkel. 

Tetapi dalam pelaksanaan DPK tidak mampu mendorong swadaya (dana) dari 

masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat yang memudar yaitu kerja bhakti, 

tetapi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat masih cukup baik. 

Merujuk pada materi Workshop Penanggulangan Kemiskinan Di 

Surakarta, 2009, pelaksanaan DPK di Surakarta disimpulkan sebagai berikut : 

Dana block grant  yang sekarang disebut Dana Pembangunan Kelurahan 

(DPK), merupakan jenis pembangunan partisipatif yang paling terjaga 

keberlanjutannya. Besarnya keterlibatan masyarakat dalam  pembangunan 

yang mencapai antara 33.51%-76.8%, memberikan gambaran sekilas atas 

keberhasilan program ini dalam mencanangkan arti pentingnya sumbangan 
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masyarakat terhadap program yang direncanakan sendiri. Namun jika 

dikembalikan kepada tujuannya: (1) meningkatkan kualitas dan percepatan 

pembangunan kelurahan; (2) mendorong dan meningkatkan partisipasi dalam 

kerangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ditingkat kelurahan; 

dan (3) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka tujuan ketiga 

merupakan yang paling terbengkalai. Demikian juga bobot partisipasi yang 

berkembang cenderung bermakna mobilitas daripada partisipasi. Meskipun 

program ini tidak ditujukan untuk mengentasan kemiskinan, sebaiknya 

program-program ekonomi diarahkan kepada penguatan ekonomi kaum 

marjinal, seperti kasus Jebres, yang diorientasikan pada pemberantasan  

pengangguran melalui diklat Satpam yang bekerjasama dengan kepolisian dan 

para calon pengguna (Sumber : Materi Workshop Penanggulangan 

Kemiskinan Di Surakarta, 2009). 

 

3.Sinergi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan   
Masyarakat Di Kota Surakarta  

 
1) Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Untuk Mendukung Sinergi Dalam 

Implementasi Penanggulangan Kemiskinan 
 

1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta 
 

Untuk meningkatkan koordinasi yang meliputi sinkronisasi, 

harmonisasi dan integrasi berbagai program dan kegiatan penanggulangan 

kemiskinan, dibentuk kelembagaan yang menangani koordinasi 
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penanggulangan kemiskinan baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Di 

tingkat daerah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ 

Walikota. Hubungan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

Nasional, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, dan Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota bersifat 

koordinatif dan konsultatif. Koordinasi penanggulangan kemiskinan 

meliputi sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program 

penanggulangan kemiskinan, serta koordinasi pengendalian pelaksanaan 

program penanggulangan kemiskinan. 

Bagan 2 (dua) tentang Struktur Organisasi Penanggulangan 

Kemiskinan menggambarkan struktur garis hubungan koordinasi dan 

kolaborasi antara : Pertama, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

Republik Indonesia (TKPK RI) dengan Tim Pengendali PNPM Nasional, 

Satker APBN, dan Konsultan Nasional. Kedua, Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan Tim Pengendali 

PNPM Kabupaten/ Kota. 
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Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengembangkan sinergi penanggulangan kemiskinan, 

memerlukan proses pemberdayaan, keterlibatan masyarakat dengan 

memposisikan Pemerintah sebagai fasilitator dan secara kelembagaan 

membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

(TKPKD) serta sinkronisasi dengan PNPM. Bapak Widhi Sri Hanto, 

Kepala Bapermas PPPA dan KB Kota Surakarta menyampaikan :   

“Dalam konteks pemberdayaan...bagaimana menempatkan posisi 
Pemerintah sebagai fasilitator...artinya pemerintah tidak 
melaksanakan sendiri, obyek program dilibatkan. Seperti 
contohnya RTLH, pemkot melibatkan pokja, pemkot hanya 
membuat guidelines. Melalui program RTLH, sasarannya 
masyarakat sehat. Kalau masyarakat sehat.. mereka dapat kerja. 
Secara kelembagan, Pemkot membentuk TKPKD untuk 
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melakukan koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Ke 
depan TKPKD berusaha membuat sinergis, mencoba mem-match-
kan dengan PNPM”. (wawancara tanggal 25 Juni 2009). 

 

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 

Kota Surakarta secara resmi ditetapkan dengan landasan hukum yaitu 

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan dan  Surat Keputusan Walikota Surakarta 

Nomor 400.05/14-D/1/2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah Kota Surakarta. Pertemuan untuk launching TKPKD 

Kota Surakarta tanggal 30 Desember 2009 di Pendapi Gedhe Balaikota 

Surakarta dihadiri Walikota, Wakil Walikota, Camat, Lurah, Kepala 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Surakarta, 

Anggota TKPKD Kota Surakarta, Camat, Lurah dan pengurus Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se Surakarta dan Koordinator Kota 

(Korkot) PNPM MP Kota Surakarta. Dalam sambutannya pada saat 

launching TKPKD Kota Surakarta tersebut, Bapak Joko Pangarso-Kepala 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Surakarta 

menyatakan :  

“TKPKD menjadi wadah bersama dan kolaborasi penanggulangan 
kemiskinan, setelah Perpres, secara struktural dibentuk, tugas-
tugas dikoordinir SKPD yang terlibat, masalah kemiskinannya 
apa, maka kebijakannya sinergis dan terpadu.  contoh melalui 
TKPKD mengkoordinir pembagian bantuan dari disperindag, 
termasuk SKPD yang lain. Tugas lain, pengendalian pelaksanaan 
program”. 
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TKPKD Kota Surakarta menjadi wadah untuk kolaborasi 

penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta, di dalamnya mengkaji 

persoalan kemiskinan, menyusun kebijakan dan program 

penanggulangan kemiskinan, mengkoordinasikan SKPD yang terkait, 

sehingga penanggulangan kemiskinan terpadu dan sinergis. Selain itu 

keberadaan TKPKD juga untuk memberikan solusi terhadap persoalan 

penanggulangan kemiskinan yang berjalan sektoral (parsial) dan tidak 

terintegrasi, sehingga kedepan penanggulangan kemiskinan lebih 

mengarah, optimal, dan tidak saling tumpang tindih (overlapping). 

dikoordinasikan Bapak Widdi Srihanto, Kepala Bapermas PPPA dan KB 

juga menyampaikan pendapatnya :  

“Selama ini program kemiskinan di Solo sudah berjalan di 
masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Namun masing-
masing program tidak terintegrasi. Pembentukan TKPKD, 
jelasnya diharapkan menjadi pusat koordinasi agar program-
program penanggulangan kemiskinan lebih mengarah dan 
optimal. Koordinasi tersebut juga mencegah program satu dan 
yang lain saling tumpang tindih (dalam Solopos, 4/1/2010).  

 

Struktur TKPKD Kota Surakarta menurut Bapak Joko Pangarso :  

“Ketua dijabat oleh Bapak Ponco Asisten Kesra, Sekretaris 
jabat oleh Bapak Widhi Sri Hanto dari Bapermas, Pokja 
Kebijakan dari Bappeda, Pokja Pendataan dijabat Kepala BPS 
Kota Surakarta, Pokja Kelembagaan dijabat Kepala 
Disperindag, dan Sekretariat dipegang oleh Bapak Samuel 
Rori”.  
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Samuel Rori (Sekretariat) dalam pemaparannya pada saat launching 

TKPKD Kota Surakarta menyampaikan tugas dan fungsi TKPKD Kota 

Surakarta : 

“TKPKD Kota Surakarta merupakan wadah koordinasi lintas 
sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan 
kemiskinan. Tugasnya pertama, mengkoordinasikan kebijakan 
dan program penanggulangan kemiskinan. Kedua, 
mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program 
penanggulangan kemiskinan.  

Fungsi  TKPKD, pertama, pengkoordinasian forum SKPD atau 
forum gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan 
dalam penyusunan rancangan RKPD. Kedua, 
pengkoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD 
bidang penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan 
rencana kerja SKPD. Ketiga, pengkoordinasian evaluasi 
perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang 
penanggulangan kemiskinan. Keempat, pengkoordinasian 
penyusunan SKPD Provinsi sebagai dasar penyusunan RPJMD 
kabupaten/ kota bidang penanggulangan kemiskinan. Kelima, 
pengkoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD 
bidang penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan 
rencana strategis penanggulangan kemiskinan”. 

 

TKPKD Kota Surakarta menjadi wadah koordinasi penyusunan dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan 

di Kota Surakarta. Kebijakan tersebut dalam Renja SKPD, RKPD, RPJMD, 

dan Renstra Penanggulangan Kemiskinan. Wadah koodinasi yang dimaksud 

dalam bentuk forum SKPD atau forum gabungan SKPD. 
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Gambar 3.  Bagan Struktur organisasi TKPKD Surakarta 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam materi paparan Tim TKPKD Kota Surakarta pada saat launching 

dan sosialisasi TKPKD Kota Surakarta tanggal 30 Desember 2009, ke depan 

mitra kerja yang dibangun oleh TKPKD Kota Surakarta yaitu : PNPM dan atau 

program pusat, SKPD, Legislatif, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, 

Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Komunitas Marginal, Pengusaha, 

Organisasi Profesi, Akademisi, dan Profesi. 

Dalam hal pelaksanaan program, Samuel Rori (Semi) menyatakan : 

“Sudah ada rencana program, akan disinergikan, dikolaborasi 
termasuk dengan PNPM, mitra kerja contoh PNPM atau pusat, skpd, 
lsm dan sebagainya. Bisa mengadopsi, tidak ada komplain. Saiyeg 
Saiko Proyo, penanggulangan kemiskinan akan lebih cepat”.  
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2) Strategi Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Surakarta 
 

Merujuk pada Materi Presentasi TKPKD Kota Surakarta (2009) dan 

dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta 

(2008), Strategi penanggulangan kemiskinan dan strategi untuk 

mengembangkan sinergi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota 

Surakarta yaitu :  

Tabel 20 
Strategi Penanganan Kemiskinan dan Strategi Sinergi 

Strategi Bentuk 

1. Strategi 
penanganan Data 

 methode atau cara untuk menghasilkan data induk yang valid, 
reliabel, akurat dan terstruktur,  

 Validasi dan reaktualisasi data dan peta merujuk pada indikator. 

2. Strategi 
penanganan 
masalah pokok 
(Papan, Pangan, 
Pendapatan dan 
Pekerjaan,  
Kesehatan dan 
Pendidikan) 

1. Revitalisasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sanitasi dan 
infrastruktur lingkungan RTLH.  

2. Fasilitasi akses mudah dan murah untuk Air Bersih, Listrik.  

3. Land consolidation (penataan lahan lingkungan) dan resolusi 
konflik tanah.  

4. Penyedian hunian layak dan murah/terjangkau.  

5. Pemenuhan kebutuhan standar nutrisi.  

6. Kemudahan dan keterjangkauan akses pemenuhan kebutuhan 
pokok.  

7. Penguatan kemampuan/skill dan peluang/fasilitas usaha/kerja.  

8. Pemberian kemudahan akses dan keterjangkauan pendidikan.  

9. Pemberian kemudahan akses dan keterjangkauan fasilitas 
kesehatan.  

10. Perubahan perilaku ke arah pola hidup sehat dan produktif. 

3. Strategi 
operasional 
kegiatan 

Bentuk, mekanisme, tahapan dan model penanganan masalah dalam 
bentuk pelaksanaan kegiatan operasional antar dan lintas SKPD pada 
target sasaran. Dilakukan dengan upaya :  

1. Keterpaduan (sinergitas, integratif) antar dan lintas SKPD: 
kolaboratif, kombinatif, komplementatif.  

2. Kerja sama dengan Pihak ketiga.  

       bersambung 
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3. Pemberdayaan dan partisipasi kelompok sasaran.  

4. Gradual, berkelanjutan dan berkesinambungan.  

4. Perumusan output 
yang jelas dan 
terukur pada setiap 
tahapan waktu 
(time frame) 
perencanaan 
tahunan 

 Berisi kegiatan operasional, sasaran dan target capaian yang terukur.  

Out Put : Kegiatan operasional; Data valid, realibel dan kredibel 
sebagai rujukan kegiatan dan capaian kinerja mau-pun capaian target 
sasaran dlm setiap tahapan; dan Jadwal terpadu dan  keterpaduan 
kegiatan antar/ lintas SKPD. 

 

5. Perumusan 
outcome secara riil 

Untuk menggambarkan tingkat capaian kineja dari kegiatan yang 
dilaksanakan. Outcome : Capaian target kuantitatif sesuai tahapan 
pada setiap indikator; Pengurangan secara terukur atas target sasaran 
pada masing-masing indikator.  

6. Model Berdasarkan data, permasalahan, strategi penanganan dan 
keterpaduan kegiatan yang dirancang, maka dapat dirumuskan 
model-model penanganannya sebagai berikut :  

1. Penanganan terpadu dari berbagai bidang pada klaster-klaster;  

2. Terpadu dalam lingkup kota;  

3. Pengembangan kelompok-kelompok binaan dalam klaster atau 
pada lokasi kantung-kantung kemiskinan oleh Pihak ketiga ( 
BUMN, BUMD, LSM dan penggiat, Lembaga kemasyarakatan 
lainnya). 

Kegiatan-Kegiatan 
untuk mendukung 
Prioritas Pembangunan 
Kota dan akselerasi 
penanganan 
kemiskinan  

1. Revitalisasi pasar-pasar tradisional.  

2. Pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi kota.  

3. Penyerderhanaan administrasi investasi.  

4. Penyelenggaraan proses perijinan yang murah, cepat dan efisien 
(faster, better and cheaper).  

5. Penguatan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM). Program ini bertujuan untuk 
menumbuhkan kewirausahaan bagi masyarakat dan 
meningkatkan kemampuan usaha kecil menengah dalam 
membantu menyerap tenaga kerja.  

6. Pengembangan kawasan-kawasan strategis kota sebagai pusat-
pusat kegiatan usaha.  

7. Peningkatan aktivitas investasi dan pariwisata. 

Sumber : Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta, 2008. 

Tahapan kerja TKPKD Kota Surakarta : 1) Persiapan Kelembagaan/ 

Kesekretariatan/ Sosialisasi/ Launching TKPKD Surakarta. 2) Pemetaan 

lanjutan 
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Collecting Data Pelaku Penanggulangan Kemiskinan (SKPD, NGOs, INGOs, 

CSR). 3) Lokakarya Review Pronangkis 2009 : synergy, integrated, pronangkis 

lintas pelaku penanggulangan kemiskinan. 4) Workshop penyusunan SPKD 

Kota Surakarta. 5) Monitoring, Assesment, Pendampingan. 6) Evaluasi, 

Workshop SDPK Kota Surakarta Tahun 2011  (proses 1-6 merupakan siklus). 

Terget program : partisipasi, kesehatan, pendidikan, pemukiman dan sanitasi, 

serta kesempatan kerja dan berusaha. 

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan, kelembagaan dan strategi untuk 

mendukung sinergi program-program penanggulangan kemiskinan termasuk 

program-program berbasis pemberdayaan masyarakat, secara tegas dan terpadu 

sejak ditetapkannya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota 

Surakarta. Strategi dan model sinergi yang akan dikembangkan dalam 

implementasi penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi. 

 

2) Sinergi dalam Implementasi Program-Program Penanggulangan 
Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 

 
1) Sinergi Kelompok Sasaran 

Program BLT dan Raskin, serta Program-program pemberdayaan 

masyarakat seperti PNPM Mandiri Perkotaan, Program KUBE, Padat 

Karya Produktif, Program Rehap RTLH, dan P2MBG serta Program DPK 

(khususnya kegiatan Posyandu, Bantuan Peralatan Sekolah), mempunyai 
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sasaran yang sama, yaitu penduduk miskin. Data dasar penduduk miskin 

yang menjadi acuan bersumber dari Data Penduduk Miskin yang 

dikeluarkan oleh BPS. 

Tabel 21 
Sinergi Kelompok Sasaran Program-Program Pemberdayaan Masyarakat 

PNPM MP Program 
KUBE 

Padat Karya 
Produktif 

Rehap RTLH P2MBG DPK 

Penduduk Miskin 
 Data dasar 

penduduk 
miskin 
merujuk dari 
BPS, 
selanjutnya 
disinkronisasi
kan melalui 
Refleksi 
Kemiskinan, 
hasilnya 
menjadi data 
penduduk 
miskin (versi 
PNPM MP). 

Penduduk 
Miskin yang 
mempunyai 
usaha 
produktif 
(sinergi 
dengan 
PNPM MP) 

Penduduk 
Miskin 
(Pengangguran) 

Penduduk 
Miskin  
 Penduduk 

miskin yang  
kondisi 
rumahnya 
tidak layak 
huni 

 data dasar 
Warga 
Penerima 
Hibah) 
berdasarkan 
verifikasi 
dari LKM – 
PNPM MP  

Penduduk 
Miskin :  
 Terutama 

perempuan 
dari 
keluarga 
miskin 

 Data dasar 
penduduk 
miskin 
merujuk 
dari BPS 

 Untuk 
kegiatan 
posyandu 
balita dan 
lansia, 
sasaran : 
penduduk 
miskin 

 Untuk 
kegiatan 
pemberian  
bantuan 
peralatan 
sekolah, 
sasaran : 
siswa dari 
keluarga 
miskin. 

Sumber : Pedoman Pelaksanaan/ Juknis : PNPM MP, KUBE, RTLH, 
P2MBG, DPK; dan Tabel 13, Tabel 14, Tabel 15, Tabel 17, Tabel 18, 
Tabel 19, Tabel 20. 
 

2) Sinergi Dalam Perencanaan  
 

Semenjak pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, di tingkat 

kelurahan dicoba dilakukan sinkronisasi dan sinergi. Proses awal 

sinkronisasi dilakukan melalui Musrenbangkel dengan tujuan agar tidak 

terjadi tumpang tindih dan double anggaran. Musrenbangkel juga menjadi 

forum yang sangat penting untuk mengatur sinergi program-program 

pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.  
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Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Musrenbangkel, 

Musrenbangcam, Forum SKPD, dan Musrenbangkot di Kota Surakarta 

menyebutkan : Musrenbangkel berkedudukan sebagai forum tahunan 

stakeholders di tingkat kelurahan dalam penyusunan dan penetapan 

rumusan kegiatan serta Daftar Skala Prioritas kegiatan pembangunan, yang 

hasilnya sebagai rujukan kegiatan pembangunan tahun berikutnya.  

Dalam Sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Musrenbang Kota Surakarta Tahun 2010, yang 

diselenggarakan Bappeda Kota Surakarta tanggal 3 Desember 2009, 

dinyatakan : Pertama, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 

2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Surat Edaran 

Gubernur Jateng 050/ 22268 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2009, dan evaluasi 

pelaksanaan Musrenbang Tahun 2009 oleh Tim Penyusun Juknis 

Musrenbang,  perlu dilakukan penyesuaian  juknis musrenbang. 

Kedua, penyesuaian juknis musrenbangkel dalam konteks sinkronisasi, 

keterpaduan dan sinergi perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan, 

musrenbangkel menghasilkan daftar skala prioritas dan usulan-usulan 

pembangunan yang akan didanai melalui : SKPD Kota, SKPD Kelurahan, 

DPK, BLM PNPM Mandiri (penjabaran PJM Pronangkis), atau Sumber 

Dana Lain seperti Corporate Social Responsibility  (CSR).  
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Dalam pelaksanaan Musrenbang dilakukan pemilahan usulan program 

kerja/ kegiatan pembangunan berdasarkan rencana sumber pendanaan, 

sehingga tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih. Bapak Sunarno, Ketua 

LPMK Sangkrah mengungkapkan : 

“Program kerja tidak boleh tumpang tindih, dipisah dan dipilah, kalau 
sudah diplot di DPK, jangan diplot di PNPM. Ini dilakukan waktu 
Musrenbang, LKM harus tahu yang diprogramkan dalam Musrenbang”. 
(Wawancara tanggal 14 November 2009). 
 

 
3) Sinergi Program 

Dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan 

berbasis pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa program yang 

disinergikan, yaitu : antara PNPM Mandiri Perkotaan dengan program 

posyandu, dan antara PNPM Mandiri Perkotaan dengan program rehap 

RTLH. Terkait dengan sinergi dalam PNPM Mandiri Perkotaan, Bapak 

Adhyaksa Sekretaris Bappeda Kota Surakarta dalam acara Sosialisasi 

Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang 

Kota Surakarta tanggal 3 Desember 2009 menyampaikan :  

“Keramikisasi, posyandu dan RTLH merupakan program sharing 
untuk PNPM. Dalam pelaksanaannya tidak meninggalkan kegotong 
royongan dan keswadayaan”.  

 
 

Program perbaikan RTLH dan bantuan Posyandu menjadi bentuk 

sharing program dari Pemerintah Kota Surakarta dalam pelaksanaan PNPM 

Mandiri Perkotaan di Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta tidak 
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mengeluarkan dana pendamping untuk PNPM Mandiri Perkotaan di Kota 

Surakarta, tetapi melalui Program pembangunan/ perbaikan RTLH dan 

bantuan Posyandu, sebab kedua program tersebut juga bersumber dari 

APBD dan merupakan program penanggulangan kemiskinan. 

Kegiatan Posyandu semula mendapat dukungan stimulan dari 

Pemerintah Kota Surakarta dan stimulan melalui Dana Pembangunan 

Kelurahan (DPK), mulai tahun 2009 Posyandu diintegrasikan dan 

disinergikan dengan PNPM Mandiri Perkotaan.  

Program Rehap/Pembangunan RTLH yang telah berjalan sejak 

tahun 2006 dan dilaksanakan oleh Kelurahan dan LPMK dengan 

membentuk Panitia dan Pokja di masing-masing kelurahan, mulai 

tahun 2009 diintegrasikan, disinergikan, dan dimasukkan dalam 

pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan. Perkembangan ini mendorong 

dibentuknya kepanitiaan kolaboratif yang terdiri dari unsur Kelurahan, 

LPMK, LKM, dan tokoh masyarakat. Bapak Narno (Bendahara RTLH 

di Sangkrah) menuturkan :  

“Pertemuan dengan LKM waktu akan turun rtlh. Pertemuan 
LPMK, Lurah dan LKM. Kalau pelaksanaan melibatkan personil 
yang lain, tidak hanya LPMK, contohnya melibatkan LKM. Dalam 
pelaksanaan RTLH sudah ada kerjasama. Kerjasama LKM dengan 
LPMK. Formal lewat musyawarah dua kali pertemuan.Membentuk 
tim bersama. LKM ditugas memferifikasi “. (wawancara tanggal 
14 November 2009) 
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Melengkapi pendapat di atas, menurut Bapak Lurah Sangkrah :  

“Setiap RT mengajukan beberapa rumah, diverifikasi LKM, 
sekalian LKM sebagai juru bayar. Sehingga menumbuhkan tidak 
ada perasaan..lurah yang milihi. LKM punya data miskin..sewaktu 
verifikasi bisa digunakan...ada seleksi..ada kontrol”. (wawancara 
tanggal 14 November 2009) 
 
Dalam pelaksanaan sinergi antara PNPM Mandiri Perkotaan 

dengan RTLH di Sangkrah, Bapak Asmuni menegaskan :  

“Dalam program RTLH tahun dua ribu sembilan (2009)... sebagian 
anggota LKM masuk Pokja. LKM berfungsi sebagai verifikasi dan 
pencairan. Pokja yang menangani. Pengajuan seratus dua puluh, 
yang dapat delapan puluh, saat ini masih proses pengajuan” 
(wawancara tanggal 26 Desember 2009). 
 

Kerjasama dalam kepanitiaan yang kolaboratif tersebut tercermin 

dari komposisi kepanitiaan RTLH di Sangkrah, yaitu : Penanggung 

Jawab, Bapak : Lurah; Ketua, Bapak Sukono (Wakil Ketua LPMK, 

anggota LKM); Sekretaris, Bapak Farhat Kamil (RT 04 RW 8, 

Sekretaris LPMK); Bendahara, Bapak Narno (Ketua LPMK); Anggota 

: Bapak Sutrisno (UPL-LKM),   Bapak Asmuni (LKM PNPM), Bapak 

Tukijo (Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup LPMK), Bapak 

Sutrisno (Kasie Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kelurahan) dan 

Bapak Sihono (Kasie Pemberdayaan Masyarakat). Kelompok Kerja 

Penerima : Bapak Ponco Putranto (Ketua Pokja Penerima); Bapak 

Darmanto (Sekretaris Pokja Penerima); dan anggota Bapak Giyarno, 

Bapak Kartiman dan Bapak Darso.  
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Perkembangan sinergi PNPM Mandiri Perkotaan dan Program 

Rehap RTLH di Kelurahan Sudiroprajan. Dalam pertemuan di 

Kelurahan Sudiroprajan tanggal 29 Oktober 2009 yang dihadiri oleh 

unsur Kelurahan, LPMK, LKM, tokoh masyarakat (Ketua RW) dan 

Konsultan serta Fasilitator PNPM untuk membahas persiapan program 

perbaikan RTLH di Sudiroprajan dan untuk akselerasi pelaksanaan 

PNPM MP di Sudiroprajan, Bapak Sigit Prakosa Lurah Sudiroprajan 

menyatakan : :..RTLH masuk dalam PNPM, tidak berupa uang tetapi 

dana dampingan, melalui RTLH dan posyandu. 

Bapak Hari (Konsultan PNPM)  menyatakan : ”..Draft perwali 

sedang disusun dengan Bapermas, PP, PA, dan KB. Solo dana 

pendamping lima puluh persen dari APBD. Untuk RTLH, LKM 

sebagai kasir, panitia dan pokja bisa dibentuk”. 

Pendapat tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu Lis-Fasilitator 

PNPM : “..berhubung akselerasi PNPM tidak bisa cepat, bisa dibentuk 

tim bersama semacam Pokja”. 

Pada akhirnya di Kelurahan Sudiroprajan membentuk Panitia 

bersama untuk melaksanakan program perbaikan RTLH. Panitia ini 

terdiri dari unsur LPMK, Kelurahan, Ketua RW dan LKM.  Panitia 

terdiri dari Ketua : Ir. Meinur Suryo (LPMK); Ketua II : Joko Riyanto 

(Staf Kelurahan); Sekretaris : Ibu Lina Hartati (Sekretaris Kelurahan); 
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Bendahara : Bul Hartomo (Ketua RW); Anggota : 1). Totok (Ketua 

RW VI/ LKM), 2). Ismanto (Ketua RW II/ LKM), 3). Danur (tokoh 

masyarakat). Untuk keuangan langsung ditangani Sekretaris LKM. 

Pada Rapat Koordinasi yang diselenggarakan LPMK dan dihadiri 

LKM, Ketua RW, dan Tokoh Masyarakat tanggal 29 November 2009 

di Sudiroprajan untuk membahas  sinkronisasi dan kerjasama dalam 

kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan di Sudiroprajan, Ibu Lis 

Fasilitator PNPM menyatakan :   

“Sekarang RTLH masuk PNPM, di Sudiroprajan sejumlah dua 
puluh satu dilewatkan LKM baru ke masyarakat. Yang dibantu 
masyarakat, mulai dipikirkan penataan lingkungan. Pagu dana 
tahun 2010 untuk penataan lingkungan. Termasuk ada pelatihan, 
LPMK diharapkan bisa bergabung dengan LKM untuk program 
tahun depan. Bisa membantu menata lingkungan secara aktif”. 

 

 
4) Sinergi Kegiatan Antar Program : PNPM Mandiri Perkotaan dengan 

Program Dana Pembangunan Kelurahan 
 

Dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, 

terdapat beberapa kegiatan antar program yang disinergikan, yaitu : antara 

kegiatan dalam lingkup kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dengan 

kegiatan yang didanai melalui DPK.  

Pelaksanaan sinergi antara kegiatan antara PNPM Mandiri Perkotaan 

dengan program DPK di Sangkrah dilakukan dengan bentuk usulan 

pembangunan/ perbaikan fisik prasarana (jalan, MCK) yang semula 
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diajukan untuk didanai DPK, karena dananya tidak mencukup, dialihkan ke 

PNPM Mandiri Perkotaan. Bapak Sungkono selaku Ketua Pelaksana 

Kegiatan Pembangunan di Sangkrah menuturkan : 

“DPK sesuai dengan perencanaan..dari DSP (daftar skala 
prioritas), menjadi proposal (hasil musrenbang), usulan yang tidak 
dicover..dimasukkan dalam PNPM sesuai dengan petunjuk. 

 

Usulan pembangunan/ perbaikan fisik prasarana yang sudah 

dijalankan dengan menggunakan DPK, apabila diajukan lagi dalam PNPM 

Mandiri Perkotaan, tidak disetujui. Proses sinkronisasi dan verifikasi ini 

dipermudah oleh banyaknya Anggota Pengurus LPMK dan Panitia DPK 

yang juga menjadi anggota LKM- PNPM Mandiri Perkotaan. Tentang 

bentuk dan faktor pendukung sinergi tersebut, Bapak Asmuni menuturkan :  

 “Kebetulan pengurus LKM sebagian juga pengurus LPMK dan 
panitia DPK. Tentang sinergi...pelaksanaan pengucuran DPK 
jadwalnya lebih dahulu daripada BLM. Kita undang RW-RW 
untuk cek mana-mana saja pengajuan dari mereka yang tidak bisa 
dilaksanakan melalui DPK. Selanjutnya diajukan lewat BLM yaitu 
sebelas jalan, satu mck. Selain itu  yang belum diajukan juga dapat 
diajukan melalui blm, tapi kami verifikasi, salah satu contohnya 
usulan perbaikan mck dari salah satu RW, sudah diperbaiki 
melalui DPK, akhirnya kita coret”. (wawancara tanggal 26 
Desember 2009). 
 
 
Sinergi penanggulangan kemiskinan dan program-program 

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sudiroprajan khususnya 

PNPM Mandiri Perkotaan dan DPK. Bentuk sinergi yaitu usulan 

kegiatan pembangunan/ perbaikan fisik prasarana yang semula akan 
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diajukan ke DPK, dialihkan ke PNPM Mandiri Perkotaan. Bapak Sigit 

Prakosa, Lurah Sudiroprajan mengungkapkan permasalahan dan 

perkembangan terhadap sinergi di Sudiroprajan : 

“Terkait dengan sinergisitas, standar manajemen DPK, PNPM 
tidak sama. Perencanaan, pembuatan proposal, pengelolaan dan 
evaluasi tidak sama. PNPM bagus tapi sulit contohnya form-form. 
Ego sektoral kadang merasa dirinya lebih sempurna, lebih baik.  
Kemajuan terhadap sinergi pada tataran pemahaman sama, tujuan 
program, persebaran alokasi dana, contoh kegiatan fisik diserahkan 
pada PNPM.  
Spirit, semangat harus dijaga..harus direkatkan. LKM, LPMK, 
Panitia DPK perlu mengadakan pertemuan informal sebagai 
perekat sosial. Saling memahami DSP, saling oper, tidak saling 
klaim, tidak saling ego”. (wawancara tanggal 16 Desember 2009). 

 

 
5) Sinergi Dalam Pelaksanaan Program BLPS-P2FM (KUBE) 

Dalam pelaksanaan program KUBE belum dilaksanakan sinergi dengan 

program yang lain, tetapi hanya mempraktekkan partisipasi kelompok KUBE  

untuk menerapkan pola tanggung renteng dan partisipasi Pemerintah Kota 

berupa sharing pendanaan untuk kegiatan pendampingan.  

Untuk memperlancar implementasi KUBE di Sangkrah dilakukan 

sosialisasi untuk membangun pemahaman dan tanggungjawab dalam 

pelaksanaan program, serta dikembangkan pola tanggung renteng sebagai 

bentuk partisipasi dan tanggung pelaksanaan pinjaman bergulir KUBE.  

Bapak Sukono menuturkan : 

“Sosialisasi dari DKRPP, pengurus memahami bukan uang hibah, 
pendamping memberikan saran dan petunjuk, peminjam dikumpulkan 
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diberi pengarahan. Di Sangkrah tidak disosialisasi secara meluas, 
diarahkan pada PKK, sebab PKK eksis, teliti dan sabar menagih, 
bapaknya juga bekerja sehingga bisa membantu membayar angsuran. 
Pendamping memberi saran.. peminjam harus menganggap bahwa 
uang tersebut uang sendiri, yang dikelola oleh pengurus, untuk mereka 
nantinya, kalau merasa handarbeni akan berlanjut. Selain itu juga  
agak diancam kalau tidak mau mengembalikan besok tidak akan diberi 
bantuan lagi karena ini dana dari pemerintah.  
Pola tanggung renteng, ini bukan hibah, ini milik kita, ini diharapkan 
berkembang. Selama ini program berjalan dengan baik,masyarakat 
kalau diberi tanggung jawab akan berjalan dengan baik, kalau ada 
penggerak, pengurus akan berjalan dengan baik, ada modal dijalankan, 
dikembangkan, ada yang sakit bisa dibantu, dipinjami dengan biaya 
yang lunak, tanpa agunan”. (wawancara : 18 Juli 2009). 

 

Ke depan harapkan terjadi sinergi dengan LPMK, DPK, dan PNPM. Hal 

ini seperti yang disampaikan Bapak Hidayat, Pendamping Sosial Kecamatan 

Jebres: “ saling sinergi antara pengelola KUBE dengan LPMK, hibah DPK, 

dan PNPM”. 

 

6) Sinergi dalam Pelaksanaan P2MBG 
 

Dalam hal kemanfaatan dan dukungan antar SKPD, menurut Lurah 

Sangkrah : ”semua SKPD diharapkan programnya diarahkan di masyarakat 

mitra. Misalnya Dinas Koperasi dan UMKM memberi utangan. Disperindag 

memberi mesin jahit”. (wawancara tanggal 15 Desember 2009). 

Pelaksanaan P2MBG yang sudah sinergis baik pada tataran konsep, 

implementasi, sumber daya, dan kegiatan. Hal ini seperti yang dituturkan oleh 
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Ibu Titik Budi Rahayu (Kabid Pemberdayaan Perempuan Bapermas PPPA 

dan KB) :  

“P2MBG merupakan program pengentasan kemiskinan secara terpadu, 
yang melaksanakan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam program P2MBG 
harapan setelah selesai program segala hal yang berkaitan indikator 
kemiskinan teratasi. Provinsi..sebagai Tim pembina dan penilai, 
pemantau. SKPD leading sektor Bapermas. Ada tim kota..seluruh SKPD 
tingkat kota, ada juga dari Unisri, P3G UNS. 
Karena keterbatasan baru bisa menggarap setiap kelurahan seratus 
masyarakat mitra. Di kelurahan Sangkrah dilaksanakan untuk masyarakat 
mitra di RW satu, tiga dan tiga belas. Harapan..yang bisa diselesaikan oleh 
masyarakat mitra diselesaikan oleh masyarakat sendiri, yang lain dibantu 
SKPD. Keterlibatan masyarakat.. mengenali masalah secara partisipatif, 
analisasi potensi wilayah, bagaimana mengatasi masalah. Yang 
diselesaikan masyarakat diselesaikan disana. Terpadu dalam hal 
penanganan, masyarakat mengenali, diangkat bersama-sama. Mendatang 
akan menghadirkan PNPM dan DPK biar bisa sinergi. 
P2MBG...bisa digunakan untuk model pengentasan kemiskinan secara 
terpadu. Dengan adanya TKPKD, P2MBG bisa digunakan sebagai 
model..arahnya kesana. Hambatan..pertama, belum maksimalnya seluruh 
SKPD, karena leading sektornya kita... anggapan mereka..ya itu program 
bapermas. Anggaran skpd punya satuan sendiri, seharusnya sejak awal ada 
sinkronisasi. Skpd terlalu kaku melaksanakan tupoksi. Kedua, Potensi dari 
DPK, PNPM belum dilibatkan..Kube juga punya anggota sendiri, maka 
akan sangat sulit. Ketiga, Musrenbangkel belum nge-link dengan P2MBG, 
mereka masih bagi-bagi per RT “. 
 

P2MBG merupakan program pengentasan kemiskinan secara terpadu. 

Dalam program P2MBG diharapkan setelah selesai program segala hal yang 

berkaitan indikator kemiskinan teratasi. Program ini melibatkan Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kota yang didukung SKPD-SKPD, dan Akademisi dari  

Unisri dan P3G UNS. Karena keterbatasan sumber daya baru bisa menangani 

sasaran setiap kelurahan seratus masyarakat mitra. P2MBG memerlukan 
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keterlibatan masyarakat mitra atas problem yang bisa diatasi sendiri, yang lain 

dibantu SKPD. Keterlibatan masyarakat yaitu : mengenali masalah secara 

partisipatif, analisasi potensi wilayah, bagaimana mengatasi masalah. P2MBG  

terpadu dalam hal penanganan, masyarakat mengenali, diangkat bersama-

sama. Ke depan akan menghadirkan PNPM dan DPK biar bisa sinergi. 

P2MBG bisa digunakan untuk model pengentasan kemiskinan secara terpadu. 

Dengan adanya TKPKD, P2MBG bisa digunakan sebagai model 

penanggulangan kemiskinan. 

Sinergi dalam implementasi P2MBG juga didukung oleh kegiatan yang 

lain seperti kegiatan P3G Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada tanggal 

15 Desember 2009 di Kelurahan Sangkrah diselenggarakan pelatihan life skill 

dari P3G LPPM UNS contohnya pelatihan pembuatan kain perca dengan 

sasaran memanfaatkan sasaran P2MBG di Sangkrah. Ibu Eva (Dosen 

Sosiologi UNS) yang melaksanakan kegiatan tersebut mengungkapkan :  

“ kegiatan ini didukung oleh Dikti, diselenggarakan selama tiga hari, 
termasuk materi tentang penyadaran terhadap lingkungan hidup. 
Memanfaatkan sasaran P2MBG”. 
 
Sinergi implementasi P2MBG di Kelurahan Sangkrah digambarkan 

sebagai berikut : Pertama, dalam konteks kebijakan, P2MBG merupakan 

program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat 

yang sudah terpadu dan sinergis. Program ini bertujuan mewujudkan dan 

mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia melalui peningkatan 
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kedudukan, peran, kemampuan dan ketahanan mental dan spiritual perempuan 

dengan pendekatan lintas sektoral atau bidang pembangunan. 

Kedua, dalam konteks kelembagaan dan manajemen program, P2MBG 

sudah mengembangkan kelembagaan dan manajemen program yang 

kolaboratif, melibatkan lintas SKPD dan stakeholders dengan berbagai bentuk 

partisipasi dan peran masing-masing. Kelembagaan dan manajemen program 

yang kolaboratif tersebut tercermin dari kelembagaan tingkat kota sampai 

tingkat kelurahan, sebagai contohnya Tim Pendamping Tingkat Kota, Tim 

Pendamping Kecamatan, Pelaksana dan Fasilitator di Tingkat Kelurahan. 

Berdasarkan SK Walikota Nomor 411.4/173/1/2004 tentang Tim 

Pendamping P2MBG Kota Surakarta, unsur-unsur Tim Pendamping terdiri 

dari : Kepala DKRPP (sekarang Kepala Bapermas, PP,PA, dan KB), Ka Sub 

Din PP dan Masyarakat-DKRPP (sekarang Kepala Bagian Pemberdayaan 

Perempuan), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora), Dinas Tenaga Kerja 

(Disnaker), Dinas Koperasi dan UMKM, Kantor Lingkungan Hidup (sekarang 

Badan Lingkungan Hidup), Dinas Kesehatan Kota (DKK), Dinas Pertanian, 

Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Departemen Agama (Depag), PKK 

Kota, GOWS, Camat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
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(Dispencapil), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), BIK 

(sekarang Dinas Komunikasi dan Informatika), Bagian Hukum, P3G UNS.  

Tugas dan fungsi Tim Pendamping : 1) Menyelenggarakan koordinasi 

kegiatan dengan instansi terkait, lembaga, organisasi, dan PT dalam 

pelaksanaan P2MBG. 2) Merumuskan kebijakan pemerintah di bidang 

peningkatan kualitas hidup masyarakat mitra menuju pada kesejahteraan 

kesehatan dan keadilan melalui kegiatan lintas bidang pembangunan dalam 

upaya penanganan kemiskinan.3) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, 

pelayanan administrasi dan pusat informasi P2MBG. 4) Membuat laporan 

pertanggung jawaban kepada Gubernur Jateng melalui Walikota. 

Tabel 22 
Peran Lintas Bidang sebagai Tim Pendamping P2MBG 

No Masalah Pemecahan Masalah SKPD 
1 a. Pengangguran. 

b. Ketrampilan yang 
dimiliki belum optimal. 

c. Kelanjutan pelatihan agar 
ditingkatkan menjadi 
lebih professional. 

d. Masih terdapat anak 
yang belum memiliki 
akte kelahiran. 

e. Masih terdapat Pekerja 
Anak. 

a. Pelatihan ketrampilan 
menjahit, memasak dan 
Salon. 

 
 
 

b. Pemutihan Akte 
Kelahiran. 

c. Penyuluhan dan 
Pembinaan tentang 
Perlindungan Anak. 

DIKPORA (SKB) 
DISNAKER 
PKK 
 
 
 
 
DISPENDUKCAPIL 
 
BAPERMAS 

2 a. Butuh permodalan dan alat 
kerja bagi UKM dan KUBE. 

a. Stimulan alat-alat 
memasak, menjahit dan 
Salon. 

b. Bantuan mesin jahit. 
c. Bantuan Permodalan. 

BAPERMAS 
 
 
DISPERINDAG 
DISKOP & UKM 

3 a. Pengelolaan & 
pengolahan sampah. 

b. Limbah Air Kali Jenes & 
Pepe yg berpengaruh 
pada lingkungan (Sumur 
Windu). 

a. Tempat sampah di 
tempat strategis. 

b. Pelatihan pembuatan 
pupuk Kompos. 

c. Pembersihan saluran air 
Kali Jenes dan Pepe. 

DKP 
 
LH 
 
DPU 
 

       bersambung 
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c. Tempat Pembuangan 
Sampah (TPS) yang 
masih dimanfaatkan 
untuk 2 Kelurahan 
(Sangkrah & Kedung 
Lumbu). 

d. Butuh bak Sampah yang 
tertutup di tempat-tempat 
strategis. 

d. Pengadaan TPS khusus 
untuk Kelurahan 
Sangkrah. 

DKP 

4 a. Sanitasi kurang 
memenuhi standart 
kesehatan. 

b. Pemahaman masyarakat 
tentang kesehatan 
lingkungan masih kurang 

c. MCK masyarakat mitra 
belum memenuhi standar 
kesehatan. 

d. Belum optimalnya kartu 
KMS Gold. 

a. Perbaikan Sanitasi. 
b. Penyuluhan lingkungan 

sehat. 
c. Porselinasi. 
d. Pendataan ulang KMS 

dengan penjelasan 
kriteria yang layak 
mempunyai KMS Gold. 

DPU 
LH 
 
 
DKK 

5 a. Pemanfaatan lahan 
kosong 

b. Minimnya pengetahuan 
keanekaragaman pangan 
selain beras 

a. Pemberian bantuan bibit 
mangga, empon-empon 
dan bibit lele. 

b. Penyuluhan 
Diversifikasi Pangan. 

DIPERTAN 
 
KETAHANAN 
PANGAN 

6 a. Jalan kampung banyak 
yang rusak. 

b. MCK tidak memenuhi 
standart kesehatan. 

c. Perlu perbaikan saluran 
dengan membersihkan 
sedimen. 

d. Gorong-gorong yang 
ambles di tanggul 
lamaRW XI, XII timur 
tanggul dan RW VII 
barat tanggul sehingga 
saluran menjadi tidak 
lancar. 

a. Pemavingan jalan yang 
rusak. 

b. Bantuan MCK yang 
sehat. 

c. Pembersihan saluran. 
d. Perbaikan gorong-

gorong. 

DPU 

7 Papan nama Identifikasi bagi 
Masyarakat Mitra (ditempel 
di rumah). 

Bantuan papan nama 
Identifikasi masyarakat mitra 
100 orang. 

Dinas  Komunikasi & 
Informatika 

8 Rendahnya debit saluran 
PAM kualitas air bersih. 

Peningkatan debit dan kualitas 
air bersih. 

PDAM 

9 a. Perlu sosialisasi keluarga 
Sakinah dan peninjauan 
kembali dengan 
penertiban praktek kawin 
siri yang meresahkan 
masyarakat. 
 

a. Sosialisasi UU 
Perkawinan. 

b. Simulasi/ Jambore 
Kerukunan Umat 
Beragama. 

c. Sosialisasi dan Kesetaraan 
gender. 

DEPAG 
BAPERMAS 
 
 
P3G UNS 

       bersambung 

lanjutan 
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b. Perlu sosialisasi 
kerukunan Umat 
beragama. 

d. Sosialisasi UU KDRT. 

10 a. Masih banyak 
masyarakat yang buta 
Aksara. 

b. Kesadaran masyarakat 
tentang Wajib Belajar 
masih rendah. 

c. Tidak adanya Taman 
bermain untuk Anak-
anak. 

a. Kejar Paket Keaksaraan 
Fungsional. 

b. Pengoptimalan GWJB. 
c. Pembuatan Taman 

Cerdas. 

DIKPORA 
BAPERMAS 
PERPUSTAKAAN 
KOTA 

Sumber : Laporan P2MBG Kelurahan Sangkrah, 2009. 

Ketiga, terkait pendanaan, P2MBG juga sudah mengembangkan model 

pendanaan yang sinergis (kolaboratif). Sumber Biaya/ pendanaan P2MBG 

berasal dari : swadaya masyarakat Sangkrah, APBD Kota Surakarta melalui 

SKPD masing-masing dan DPK kelurahan Sangkrah, APBD Provinsi Jawa 

Tengah melalui SKPD masing-masing, APBN,  dan sumber dana lain yang 

tidak mengingat. 

Keempat, hasil pelaksanaan kegiatan P2MBG yang mencerminkan model 

penanggulangan kemiskinan yang sinergis (kolaboratif) tercermin dalam tabel 

berikut :  

Tabel 23 

Hasil Kegiatan P2MBG yang Sudah Dilaksanakan 
1) Bapermas, PP, PA & 
KB 

1. Mengkoordinir jalannya P2MBG. 
2. Sosialisasi Kota Layak Anak (KLA). 
3. Penyuluhan dan Pembinaan pemberdayaan Perempuan dan 

Anak. 
4. Penyuluhan KB dan Kontrasepsi Gratis. 
5. Pemberian Bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni. 
6. Penyediaan Taman Cerdas. 

2) Dinas Pertanian 1. Pemanfaatan Lahan pekarangan untuk TOGA dan Tanaman 
Hias, Potisasi. 

2. Bantuan Tanaman Produktif  (bibit Mangga 50 batang). 
3) Dinsosnakertrans Penyuluhan tentang Ketenagakerjaan. 

       bersambung 

lanjutan 
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4) Dinas Kesehatan 1. Penyuluhan Kesehatan tentang pentingnya ASI Ekklisif. 
2. Penyuluhan kesehatan tentang Pentingnya Kesehatan 

Reproduksi. 
5) PKK 1. Pembinaan tentang Pola Hidup Sehat. 

2. Penyuluhan tentang Peningkatan kesadaran berpenampilan 
menarik. 

3. Pelatihan Ketrampilan (salon, menjahit, memasak, membuat 
baki lamaran manik-manik dan souvenir). 

6) P3G UNS Penyuluhan tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam keluarga 
7) Bagian Hukum dan 
HAM 

1. Penyuluhan tentang UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 

2. Penyuluhan tentang UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. 

3. Penyuluhan Kadarkum. 
8) Dinas Koperasi dan 
UMKM 

Penyuluhan tentang berkoperasi. 

9) Dikpora 1. Penyuluhan tentang Wajib Belajar dan GWJB untuk pendidikan 
dasar 9 tahun. 

2. Kejar Paket Keaksaraan Fungsional. 
10) Badan Lingkungan 
Hidup 

1. Penyuluhan tentang kelestarian alam dan lingkungan. 
2. Penyuluhan kesehatan Lingkungan dan pemukiman. 

11) DPU Penyuluhan tentang Rumah Sehat. 
12) DKP 1. Penyuluhan tentang Solo Hijau Berseri. 

2. Pemanfaatan/ Pengolahan Sampah/ Komposing. 
13) Disperindag 1. Stimulan mesin jahit 9 buah. 

2. Penyuluhan dan pendampingan dalam berusaha. 
3. Bimbingan manajemen dan pemasaran. 

14) HIPMI 1. Pengembangan ekonomi mikro. 
2. Kewirausahaan. 

15) Ikatan Mahasiswa 
Muhamadiyah 

Pelatihan handy Craft dan Koran Bekas. 

16) UNISRI Pelatihan Budidaya Lele. 
17) LPK Mandiri 1. Pelatihan Payet. 

2. Pelatihan Sulam Pita. 
Sumber : Laporan P2MBG Kelurahan Sangkrah, 2009. 

 

7) Sinergi Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Rehap RTLH 
(Pengembangan RTLH - Model Kluster) 

 

Salah satu bentuk program Rehap RTLH yaitu Model Kluster. Konsep 

Penanganan RTLH Model Kluster ini berdasarkan inisiatif Pemerintah Kota 

Surakarta. Penanganan tidak hanya RTLH, tetapi penanganan kawasan. 
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Dalam penanganan melibatkan sinergi (kolaborasi) berbagai SKPD dan 

instansi. Proses sinergi ini difasilitasi oleh Walikota Surakarta. Pelaksanaan 

program RTLH yang pengembangan, Bapak Sukendar- Staf Bagian 

Pemberdayaan Masyarakat-Bapermas PPPA & KB menyampaikan :  

“Pola kluster inisiatif pemkot, penanganan kawasan, akselerasi manfaat. 
Dalam kluster penataan kawasan melibatkan skpd lain. Sumberdaya 
Operasional pendamping dari Bapermas, dua juta dari keuangan, 
pemberian tanaman, bibit. Untuk sinergi. dipanggil Pak Wali.”. 
(wawancara : 16 Desember 2009). 

 

Program ini baru dijalankan di Kelurahan Ketelan, Kelurahan Kratonan 

dan Kelurahan Stabelan sebagai pilot project. Rumah Tidak Layak Huni yang 

ditangani tidak hanya sekedar diperbaiki, tetapi dibangun ulang, dibantu 

sertifikasi dan disediakan prasarana dasar seperti jalan, saluran air/ selokan, 

MCK Umum, dan Air Bersih. Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas 

rumah hunian, tetapi juga kualitas lingkungan. Kelompok sasaran di masing-

masing Kelurahan  tidak banyak, belasan sampai puluhan keluarga (KK), 

tetapi penyelesaian permasalahan RTLH dan lingkungan kumuh, benar-benar 

tuntas dan terpadu. Sumber pendanaan dalam program ini berasal dari APBD 

dalam bentuk hibah yang diberikan pada masing-masing Warga Penerima 

Hibah (WPH), partisipasi warga penerima hibah dalam pendanaan dalam 

bentuk pinjaman yang difasilitasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), 

dan bantuan-bantuan untuk penanganan kawasan dari berbagai SKPD dan 

instansi seperti PDAM, Bank Indonesia, dan sebagainya. Di tingkat 
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masyarakat pelibatan, partisipasi dan pemberdayaan diwujudkan dengan 

membentuk Kelompok Kerja (Pokja). Bapak Sukendar menuturkan  :  

“Hibah dua juta, sisanya ditalangi oleh BLUD, sertifikasi dari BPN, 
sisanya mengangsur. RTLH merupakan pemberdayaan masyarakat. 
Karena dari dua juta, perlu peran swadaya masyarakat. Membuka 
semangat masyarakat memperbaiki rumahnya. Melalui kluster-kluster, 
pokja-pokja diberdayakan. Yang merencanakan, melaksanakan, dan 
mengawasi. Pokja memprioritaskan permasalahan, gotong royong. 
Pola kluster inisiatif pemkot, penanganan kawasan, akselerasi manfaat. 
Dalam kluster penataan kawasan melibatkan skpd lain. Sumberdaya.. 
Operasional pendamping dari Bapermas, dua juta dari keuangan, 
pemberian tanaman, bibit”. (wawancara tanggal 16 Desember 2009). 

 

Partisipasi warga penerima hibah dalam pendanaan dalam bentuk 

pinjaman yang difasilitasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui 

Bukkopin. Warga Penerima Hibah hanya mendapatkan hibah Rp 2 juta. Ibu 

Parti salah satu Warga Penerima program Pembangunan RTLH di Kratonan 

menyampaikan : “ Biaya 9,5 juta, bantuan 2 juta, sisanya gadaikan sertifikat. 

Angsuran per bulan 300.000. Penerima bantuan ngerti jadi”. (Wawancara 

tanggal 11 Februari 2010).  

Tentang proses inisiasi, kepanitiaan, perencanaan, pelaksananaan, dan 

dukungan sumber daya serta sinergi, dalam pembangunan RTLH Model 

Kluster di Kratonan, Bapak Suparno- Ketua II Pokja RTLH Kratonan 

menuturkan : 

“Inisiatif masyarakat dan Pak RT, Pak RT lincah, kenalan banyak. 
Warga diklempakke rumiyin (dikumpulkan dahulu), diajak bicara oleh 
pak RT. Akhirnya warga setuju diajukan ke RTLH.  
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Tanah WO.. dulu panggenan juru kunci”.. di daerah sini, lokasi tanah 
makam. Rumah kumuh, diajukan ke RTLH, ada bantuan dari UN 
Habitat, dipinjamkan ke Bukkopin. 
Bisa sertifikat, diresmikan oleh Walikota. 
Panitia.. Penanggung Jawab Bapak Lurah..Indradi, Ketua I Bapak 
Wagiman, Ketua II Bapak Suparno, Sekretaris   Bapak Suparno 
Hadiprayitno, Bendahara Bapak Bagong Suhartono.  
Pertama kali RTLH, sertifikat sekalian. dibikin rumah 
tumbuh..dasarnya saja, dasar bawah kelihatan bata merah. Pelaksana 
pembangunan.. Bapak Wagiman dan tukangnya dari Bapak 
Wagiman... Bapak Wagiman yang ngrigenke (mengupayakan). Proses 
pembangunan.. dua bulan. Luas 15 m2, 11 KK. Konsep rumah 
tumbuh, desain dari Tata Kota (Dinas Tata Ruang Kota). MCK umum 
dari Bapak Walikota dan PDAM, Paving bantuan dari DKP, saluran 
dari DKP. Masyarakat hibah ikut gotong royong.. tenaga dan makanan 
kecil. Sebenarnya akan dibangun taman, tapi belum..sementara diberi 
pot-pot.  
Biaya pembangunan 9,5 juta x 11 rumah. Nilai bantuan 2 juta, 
dipinjamkan Bukkopin 7,5 juta, Biaya sertifikat ditanggung warga  
500.000, sertifikat menjadi agunan Bukkopin. Angsuran 300.000 
selama 3 tahun, biaya administrasi 283.000.  
MCK..4 kamar mandi, setiap kamar mandi digunakan 1 (satu) sampai 
3 (tiga) KK. Perawatan digotong royong, ledeng umum. Air minum 
bersih..PDAM, iuran 3000 per KK. Mandi dari air sumur..di sanyo 
(pompa air).  Kebersihan..gotong royong.. kamar mandi A yang 
membersihan yang menggunakan, kamar mandi B yang lain.  

 

Pola sinergi (kolaborasi) dalam pelaksanaan pengembangan RTLH 

model kluster dan rumah tumbuh dalam tabel berikut : 

Tabel 24 
Dukungan Lintas Sektor/SKPD dan Stakeholder  dalam Program Rehap RTLH 

No SKPD/ Instansi Bentuk Dukungan 
1 Bapermas RTLH & Pelatihan. 
2 DTK Siteplan & Ragam Bias. 
3 DPU Fasilitas Umum. 
4 DKP Taman, PJU. 
5 DISNAKER Pelatihan masak & Peralatan Catering. 
6 Kelurahan BRC, Dub, Taman, Listrik. 
8 BPN Sertifikat (prona/ swadaya). 

       bersambung 
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9 PDAM MCK & Hidran Umum. 
10 SUF UN-HABITAT Bantuan Teknis. 
11 LP3 Penjaminan. 
12 CSR (BI) MCK. 

Sumber : Bapermas, PP,PA dan KB, 2009. 
 

Program Pembangunan RTLH model kluster ini baru dijalankan di 

Kelurahan Ketelan, Kelurahan Kratonan dan Kelurahan Stabelan. Bentuk 

kolaborasi yang dilaksanakan dalam program pembangunan RTLH model 

kluster dalam tabel berikut : 

Tabel 25 
Bentuk Kolaborasi dalam Program Rehap RTLH  

Instansi/ 
Stakeholder 

Partisipasi Instansi dan Stakeholder dalam Kolaborasi 
Setabelan Ketelan Kratonan 

 • Jml KK calon 
penerima bantuan = 
48 kk 

• Ada koperasi 
 

• Jml KK calon 
penerima bantuan 
= 26 kk 

• Jml KK calon 
penerima bantuan 
= 11 kk 

• Ada koperasi 

BPN Sertifikasi tanah 
melalui Prona 

Sertifikasi Swadaya Sertifikasi tanah 
melalui Prona 

BI Bantuan MCK   
PDAM Hidran Umum MCK dan Hidran 

Umum 
MCK dan Hidran 
Umum 

Disnaker Pelatihan dan Alat 
Katering 

Pelatihan dan Alat 
Katering 

Pelatihan dan Alat 
Katering 

Disperindag    
DTK Site Plan dan Ragam 

Bias 
Site Plan dan Ragam 
Bias 

Site Plan dan Ragam 
Bias 

DPU Fasum Fasum Fasum 
DKP Taman, PJU Taman, PJU Taman, PJU 
DKRPP (Bapermas, 
PP, PA, & KB 

RTLH, Pelatihan RTLH, Pelatihan RTLH, Pelatihan 

YLP3 Penjaminan Penjaminan Penjaminan 
Kelurahan BRC, Dub, Taman, 

Listrik menggunakan 
anggaran kelurahan 

  

SUN UN HABITAT Profil Profil Profil 
 Sumber : Wawancara, Bapermas, PP,PA dan KB, 2009. 

 
 

lanjutan 
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C. Pembahasan 

 
Dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Kota Surakarta, Pemerintah dan 

Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan program-program penanggulangan 

kemiskinan baik yang berbasis bantuan dan perlindungan sosial, berbasis 

pemberdayaan masyarakat, dan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. 

Program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat 

yang dilaksanakan di tingkat kelurahan di Kota Surakarta, seperti : PNPM Mandiri 

Perkotaan, KUBE, DPK, Rehap RTLH, dan P2MBG. Untuk efektivitas dan 

keberlanjutan penanggulangan kemiskinan, program-program pemberdayaan 

masyarakat tersebut memerlukan sinergi baik pada tataran kebijakan, kelembagaan 

dan implementasi.  

Sinergi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan 

Masyarakat dapat diartikan : kombinasi dari dua atau beberapa kebijakan (program) 

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan dalam 

pelaksanaannya terjalin suatu proses kerjasama antara beberapa orang atau organisasi 

pelaku/pelaksana kebijakan yang disertai kombinasi perspektif, sumber daya dan 

keahlian dari masing-masing para pelaku kebijakan, untuk mencapai tujuan kebijakan 

seperti penurunan jumlah penduduk miskin, peningkatan keberdayaan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Secara teoritik, berdasarkan teori Governance, sinergi dapat dibangun melalui 

sinergi peran dari beberapa aktor atau organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan 
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program-program pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan, 

yang berhubungan atau dipertautkan secara bersama dalam pola jejaring, kemitraan, 

atau koproduksi, dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan.   

Sinergi diawali dengan jejaring antar pelaku penanggulangan kemiskinan 

(jaringan kebijakan), khususnya dalam proses perumusan kebijakan dan pertukaran 

informasi (termasuk best practice) terkait penanggulangan kemiskinan. Dalam 

mekanisme jaringan ini terjadi proses pertukaran informasi dan preferensi, cara dan 

strategi,  hitung-hitungan (kalkulasi) tujuan dan sumberdaya yang dilakukan antar 

aktor penanggulangan kemiskinan. 

Sinergi sesungguhnya dalam pola kolaborasi. Mendasarkan pada konsepsi 

Collaboration, sinergi dapat berbentuk  proses individual dan organisasi yang 

mengkombinasikan dan sharing sumber daya (informasi, material, sdm, keahlian dan 

sebagainya), memerlukan komitmen organisasi yang lebih berpengalaman dan 

keterlibatan dalam membangun struktur dan berbagi tanggung jawab, untuk tujuan 

bersama atau kepentingan yang lebih besar. Dalam Kolaborasi, beberapa aspek dari 

pekerjaan menjadi tanggung jawab masing-masing sesuai bidang keahlian dan 

akhirnya dapat berbagi bersama, serta  berbagi resiko untuk dapat mencapai hasil 

bersama yang lebih baik (sinergi). Kerjasama dalam bentuk kolaborasi inilah yang 

ingin dicapai melalui konsep kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.  

Proses pengembangan jaringan kebijakan dan kolaborasi dalam 

penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari dukungan kebijakan. Kebijakan dan 
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kelembagaan yang mendukung sinergi dalam penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan masyarakat di Kota Surakarta sebagai berikut :  

Tabel 26 
Kebijakan untuk mendukung Sinergi Dalam Penanggulangan Kemiskinan 

Landasan Normatif Kelembagaan Kebijakan dan Strategi,  

1. Perpres Nomor 
13 Tahun 
2009tentang 
Koordinasi 
Penanggulangan 
Kemiskinan 

2. SK Walikota 
Surakarta 
Nomor 
400.05/14-
D/1/2009 
(TKPKD Kota 
Surakarta) 

3. Strategi 
Penanggulangan 
Kemiskinan 
Daerah Kota 
Surakarta 
(2008) 

 

 Membentuk TKPKD Kota 
Surakarta 

 Tugas TKPKD Surakarta :   

1. Mengkoordinasikan 
kebijakan penanggulangan 
kemiskinan.  

2. Mengkoordinasikan 
pengendalian pelaksanaan 
program penanggulangan 
kemiskinan. 

 Fungsi  utama TKPKD 
Surakarta :  
1) Pengkoordinasian Forum 

SKPD atau Forum 
Gabungan SKPD bidang 
penanggulangan 
kemiskinan dalam 
penyusunan : rancangan 
RKPD, Renja SKPD, 
RPJMD Kota bidang 
penanggulangan 
kemiskinan, Renstra 
Penanggulangan 
Kemiskinan. 

2) Pengkoordinasian evaluasi 
perumusan dokumen 
rencana pembangunan 
daerah bidang 
penanggulangan 
kemiskinan 

 

 Untuk mengembangkan sinergi 
penanggulangan kemiskinan, 
memerlukan proses 
pemberdayaan, keterlibatan 
masyarakat dengan 
memposisikan Pemerintah 
sebagai fasilitator dan 
membentuk TKPKD 

 TKPKD Kota Surakarta 
merupakan wadah koordinasi 
lintas sektor dan lintas 
pemangku kepentingan untuk 
penanggulangan kemiskinan.  

 TKPKD menjadi wadah 
bersama dan kolaborasi 
penanggulangan kemiskinan, 

 Pembentukan TKPKD 
diharapkan menjadi pusat 
koordinasi agar program-
program penanggulangan 
kemiskinan lebih mengarah 
dan optimal. Koordinasi 
tersebut juga mencegah 
program satu dan yang lain 
saling tumpang tindih 

 
 Strategi penanggulangan 

kemiskinan dan strategi untuk 
mengembangkan sinergi 
kebijakan penanggulangan 
kemiskinan di Kota Surakarta 
:  
 Penanganan Masalah Pokok, 

(Papan, Pangan, Pendapatan 
dan Pekerjaan,  Kesehatan 
dan Pendidikan),  

 Strategi operasional kegiatan 
: bentuk pelaksanaan 
kegiatan operasional antar 
dan lintas SKPD pada target 
sasaran. Dilakukan dengan 

       bersambung 
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upaya :  
  Keterpaduan (sinergitas, 

integratif) antar dan 
lintas SKPD: 
kolaboratif, kombinatif, 
komplementatif.  

 Kerja sama dengan Pihak 
ketiga.  

 Pemberdayaan dan 
partisipasi kelompok 
sasaran.  

 Gradual, berkelanjutan 
dan berkesinambungan  

 Model penanganan terpadu : 
berbagai bidang, kluster. 

4. SK Walikota 
Nomor 
411.4/58/I/2007 
tentang 
Penetapan 
Lokasi P2MBG 
Kota Surakarta, 
(Tahun 2007-
2008 adalah 
Kelurahan 
Joyotakan dan 
Kadipiro, Tahun 
2008-2009 
adalah 
Kelurahan 
Sangkrah dan 
Jebres, Tahun 
2009-2010 
adalah 
Panularan). 

 Dalam konteks kelembagaan 
dan manajemen program, 
P2MBG sudah 
mengembangkan kelembagaan 
dan manajemen program yang 
kolaboratif, melibatkan lintas 
SKPD dan stakeholders 
dengan berbagai bentuk 
partisipasi dan peran masing-
masing. Kelembagaan dan 
manajemen program yang 
kolaboratit tersebut tercermin 
dari kelembagaan tingkat kota 
sampai tingkat kelurahan, 
sebagai contohnya Tim 
Pendamping Tingkat Kota, 
Tim Pendamping Kecamatan, 
Pelaksana dan Fasilitator di 
tingkat kelurahan.  

 Tim Pendamping P2MBG Kota 
Surakarta.  
o terdiri dari Badan/ Dinas 

/Kantor /Organisasi 
Masyarakat/ Lembaga 
Masyarakat di Tingkat Kota 
dan dikoordinasikan oleh 
Bapermas, PP,PA & KB, dan 
bermitra dengan lembaga-
lembaga lain yang bersifat 
formal maupun non formal 
seperti LSM, Lembaga 
kemasyarakatan, Perguruan 
Tinggi, Organisasi 
masyarakat/ Perempuan. 

 Tingkat Kecamatan : Tim 

 Konteks kebijakan, P2MBG 
merupakan program 
penanggulangan kemiskinan 
berbasis pemberdayaan 
masyarakat yang sudah terpadu 
dan sinergis. Program ini 
bertujuan mewujudkan dan 
mengembangkan keluarga sehat, 
sejahtera dan bahagia melalui 
peningkatan kedudukan, peran, 
kemampuan dan ketahanan 
mental dan spiritual perempuan 
dengan pendekatan lintas 
sektoral atau bidang 
pembangunan.  

 Tujuan P2MBG adalah untuk 
meningkatkan kualitas hidup 
keluarga masyarakat mitra 
menuju pada kesejahteraan, 
kesetaraan dan keadilan melalui 
kegiatan lintas bidang 
pembangunan dalam upaya 
penanganan kemiskinan dengan 
fokus peningkatan kondisi, 
status, kedudukan, dan 
partisipasi perempuan. 

 Peran Lintas Bidang sebagai 
Tim Pendamping, dari Tiingkat 
Kota,  Kecamatan, mitra 
dengan stakeholders dan 
masyarakat, membentuk 
Fasilitatordari masyarakat. 

 Sumber Biaya :  berasal dari : 
APBD Kota Surakarta melalui 
SKPD masing-masing, 

       bersambung 
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Pelaksanaan P2MBG 
Kecamatan. 
o Dalam melaksanakan.  

 Tingkat Kelurahan 
o Dalam pelaksanaan P2MBG 

oleh Kelurahan Sangkrah, 
dibantu oleh Lembaga 
Kemasyarakatan dan 
fasilitator kelurahan yang 
ditetapkan melalui SK 
Kepala Kelurahan Sangkrah.. 

o Dibentuk fasilitator 
kelurahan terdiri dari warga 
masyarakat. 

swadaya masyarakat sasaran, 
APBD Provinsi Jawa Tengah 
melalui SKPD masing-masing, 
APBN. 

 
 

5. Peraturan 
Walikota 
tentang 
Pedoman dan 
Petunjuk Teknis 
Musrenbangkel, 
Musrenbangca
m, Forum 
SKPD, 
Musrenbangkot. 

Forum komunikasi dan koordinasi 
para pelaku pembangunan dan 
penanggulangan kemiskinan dalam 
proses perencanaan pembangunan. 

 Musrenbangkel : sinkronisasi, 
keterpaduan dan sinergi 
perencanaan pembangunan di 
tingkat kelurahan. 

 Musrenbangkel menghasilkan 
daftar skala prioritas dan 
usulan-usulan pembangunan 
yang akan didanai melalui : 
SKPD Kota, SKPD Kelurahan, 
DPK, BLM PNPM Mandiri 
(penjabaran PJM Pronangkis), 
atau Sumber Dana Lain seperti 
Corporate Social Responsibility  
(CSR).  
 

Sumber : hasil wawancara, Pedoman Pelaksanaan/ Juknis : PNPM MP, KUBE, 
RTLH, P2MBG, DPK; dan Tabel : 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. 

 

Dalam bentuknya, jejaring kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat berupa 

TKPKD; Forum LKM; Forum yang dikembangkan LPMK, LKM dan Kelurahan; 

serta forum-forum koordinasi (lihat tabel 27). 

TKPKD menjadi lokus dan fokus pada sinergi peran dari beberapa aktor atau 

organisasi yang berkaitan dengan formulasi dan implementasi penanggulangan 

kemiskinan. Para aktor dan organisasi berhubungan atau dipertautkan secara bersama, 

dan kerjasama dalam pola jejaring, koordinasi, dan kolaborasi. TKPKD menjadi 

lanjutan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 
 

232

jaringan kebijakan, khususnya dalam proses perumusan kebijakan penanggulangan 

kemiskinan, sinkronisasi dan koordinasi untuk pelaksanaan program-program 

penanggulangan kemiskinan. 

TKPKD Kota Surakarta menjadi wadah untuk kolaborasi penanggulangan 

kemiskinan di Kota Surakarta, di dalamnya mengkaji persoalan kemiskinan, 

menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, mengkoordinasikan 

SKPD yang terkait, sehingga penanggulangan kemiskinan terpadu dan sinergis. 

Keberadaan TKPKD juga untuk memberikan solusi terhadap persoalan 

penanggulangan kemiskinan yang berjalan sektoral (parsial) dan tidak terintegrasi, 

sehingga kedepan penanggulangan kemiskinan lebih mengarah, optimal, dan tidak 

saling tumpang tindih (overlapping).  

TKPKD Kota Surakarta menjadi wadah koordinasi penyusunan dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di 

Kota Surakarta. Kebijakan tersebut dalam Renja SKPD, RKPD, RPJMD, dan Renstra 

Penanggulangan Kemiskinan. Wadah koodinasi yang dimaksud dalam bentuk forum 

SKPD atau forum gabungan SKPD. 

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan, kelembagaan dan strategi untuk 

mendukung sinergi program-program penanggulangan kemiskinan termasuk 

program-program berbasis pemberdayaan masyarakat, secara tegas dan terpadu sejak 

ditetapkannya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta. 
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Strategi dan model sinergi yang akan dikembangkan dalam implementasi 

penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi. 

Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan terdapat beberapa bentuk 

sinergi : sinergi dalam perencanaan, sinergi kelompok sasaran, sinergi program, 

sinergi kegiatan antar program, dan sinergi dalam pelaksanaan program.  
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Tabel 27 
Bentuk Jaringan dan Sinergi dalam Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan 

Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 
Program Jaringan  Bentuk-Bentuk Sinergi 
1. PNPM 

Mandiri 
Perkotaan 

 Jaringan tingkat Kota :  Korkot PNPM 
MP- TKPKD- Pemkot. 
 Untuk koordinasi, sinkronisasi, dan 

sinergi dalam penanggulangan 
kemiskinan. 

 Jaringan Tingkat Kecamatan : Forum 
LKM. 

 Jaringan tingkat Kelurahan : LKM-
LPMK- Lurah. 
 Untuk koordinasi antara LKM, 

LPMK, Kelurahan, Panitia DPK 
terkait sinkronisasi kegiatan BLM 
dan DPK termasuk untuk 
menghindari kegiatan/ sasaran 
yang sama contohnya kegiatan 
fisik pembangunan jalan, MCK. 

 Untuk mengembangkan sinergi 
kegiatan/program. 

 

 Sinergi program = Sharing Program dan pendanaan
RTLH, Posyandu, Keramikisasi diintegrasikan dalam PNPM MP 
(sharing sumber daya APBD dan BLM). 

 Sinergi kegiatan antar program : PNPM Mandiri Perkotaan dengan 
DPK (kegiatan fisik, posyandu,). 

 Sinergi antar Pelaku dan sumber daya :  
 Rencana ke depan : Korkot PNPM MP menjadi bagian dari 

TKPKD (PNPM salah satu kluster penanggulangan kemiskinan
 Sinergi LKM-LPMK- Panitia DPK (hasilnya penanganan fisik 

melalui BLM, atau yang tidak ditangani DPK ditangani melalui 
BLM atau sebaliknya, Posyandu masuk dalam kegiatan BLM
penanggung jawab : masing-masing pelaksana). 

 Panitia bersama  dari Kelurahan, LPMK, LKM dan tokoh 
masyarakat untuk melaksanakan  Program Perbaikan RTLH

 LKM berfungsi sebagai verifikasi penerima program rehap 
RTLH dan pencairan. Pokja yang melaksanakan (di Sangkrah)

 Partisipasi Swadaya Masyarakat. 
 Faktor pendukung Sinergi di Sangkrah :  pengurus LKM sebagian juga 

pengurus LPMK dan panitia DPK.  
 Faktor pendukung sinergi di Sudiroprajan :  Konsensus Pengurus LKM, 

Pengurus LPMK, Lurah dan Panitia DPK.  
 

2. KUBE  Jaringan : Pendamping dan Pengurus 
KUBE, Kelompok (KUBE) 
 

 Sharing pendanaan dari Pemerintah Kota untuk kegiatan 
pendampingan, monev. 

 Partisipasi Masyarakat : Tanggung Renteng. 
 Bantuan peralatan kepada KUBE dari Disperindag Surakarta

 
3. P2MBG  Jaringan/ forum : Kelurahan- LPMK- 

Panitia P2MBG di Kelurahan, Tim 
Pendamping P2MBG Tingkat Kota 
 

 Program ini bertujuan mewujudkan dan mengembangkan keluarga 
sehat, sejahtera dan bahagia melalui peningkatan kedudukan, per
kemampuan dan ketahanan mental dan spiritual perempuan dengan 
pendekatan lintas sektoral atau bidang pembangunan.  

 Program P2MBG yang kegiatannya terpadu untuk penanganan 
kemiskinan 

 Sinergi kelompok penerima/ sasaran : 
 Pemanfaatan sasaran P2MBG untuk kegiatan life skill training

P3G UNS Dalam konteks kebijakan, P2MBG merupakan 
program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 
masyarakat yang sudah terpadu dan sinergis.  

 Dalam konteks kelembagaan dan manajemen program, P2MBG sudah 
mengembangkan kelembagaan dan manajemen program yang 
kolaboratif, melibatkan lintas SKPD dan stakeholders (sinergi antar 
pelaku) dengan berbagai bentuk partisipasi dan peran masing
 Kelembagaan kolaboratif :  sebagai contohnya Tim Pendamping 

Tingkat Kota, Tim Pendamping Kecamatan, Pelaksana dan 
Fasilitator di tingkat kelurahan.  

 Tim Pendamping P2MBG (kolaborasi antar SKPD dan 
stakeholders) 

 Kolaborasi : Tim Pendamping P2MBG- Kelurahan
P2MBG 

lanjutan 
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 Sinergi sumber daya : Pendanaan  kolaboratif : Sumber pendanaan  dari 
: swadaya masyarakat Sangkrah, APBD Kota Surakarta melalui SKPD 
masing-masing dan, APBD Provinsi Jateng   dan sumber dana lain

 Partisipasi dan Dukungan kegiatan dari SKPD dan stakeholders  (Tabel 
21, 22) 

 
4. Rehap 

RTLH 
 Jaringan Tim Program Rehap / 

Pembangunan RTLH model kluster 
(kolaborasi antar SKPD dan stakeholders 
: Bapermas, DPU, DTK, BPN, UN 
Habitat, DKP, PDAM,) dengan 
Kelurahan dan Pokja. 
 Koordinasi Tim Pengembangan 

Program Rehap RTLH (koordinasi 
antar SKPD dan stakeholders : 
Bapermas, DPU, DTK, BPN, UN 
Habitat, DKP, PDAM,) dengan 
Kelurahan dan Pokja  

 
 

 Sinergi antar program : Mulai tahun 2009 : RTLH terintegrasi dalam 
PNPM MP,  

 Pengembangan Program Rehap RTLH (model kluster) k
terpadu secara fisik. 
 Program Perbaikan RTLH (Kluster), penanganan terpadu 

termasuk penataan kawasan dan kolaboratif : Kratonan : 11 KK
Stabelan : 48 KK dan Ketelan : 26 KK. 

 Sinergi antar pelaku : Kolaborasi Tim Pengembangan Program 
Rehap RTLH (kolaborasi antar SKPD dan stakeholders
Bapermas, DPU, DTK, BPN, UN Habitat, DKP, PDAM,), 
Kelurahan, Pokja dsb 

 Sinergi kegiatan dan sumber daya : Dukungan kegiatan dari beberapa 
SKPD dan stakeholders (Tabel 25 & 26) 

 Partisipasi Masyarakat : tenaga kerja dan pendanaan 
 

5. DPK  Musrenbangkel : Penyesuaian juknis 
musrenbangkel dalam konteks 
sinkronisasi, keterpaduan dan sinergi 
perencanaan pembangunan di tingkat 
kelurahan, musrenbangkel menghasilkan 
daftar skala prioritas dan usulan-usulan 
pembangunan yang akan didanai melalui 
: SKPD Kota, SKPD Kelurahan, DPK, 
BLM PNPM Mandiri (penjabaran PJM 
Pronangkis), atau Sumber Dana Lain 
seperti Corporate Social Responsibility  
(CSR).  

 Forum koordinasi : Lurah, LPMK, LKM 
dan Panitia DPK : Kegiatan yang tidak 
bisa ditangani dalam DPK di-cover 
dalam PNPM MP. 

 Program DPK sebenarnya tidak difokuskan pada penanggulangan 
kemiskinan, tetapi beberapa kegiatan di dalamnya dapat mendukung 
upaya penanggulangan kemiskinan di masyarakat, misalnya untuk 
pembangunan atau perbaikan  jalan dan saluran dan MCK/WC umum; 
bantuan modal dan pelatihan ketrampilan; bantuan; dan bantuan 
peralatan sekolah untuk anak-anak dari keluarga miskin. 

 Sinergi sumber daya = Partisipasi Swadaya Masyarakat 
 Sinergi di Sangkrah : Sharing kegiatan dan pendanaan = dana DPK dan 

PNPM untuk Posyandu (di Sangkrah)  
 Sinergi di Sudiroprajan : pada tataran pemahaman sama,  persebaran 

alokasi dana. contoh kegiatan fisik diserahkan pada PNPM.
 Harapan (Sudiroprajan):  

1. Semangat kebersamaan harus dijaga, harus direkatkan.  
2. LKM, LPMK, Panitia DPK perlu mengadakan pertemuan informal

sebagai perekat sosial. Saling memahami dsp, saling oper
saling klaim, tidak saling ego. 
 

Sumber : hasil wawancara, Pedoman Pelaksanaan/ Juknis : PNPM MP, KUBE, 
RTLH, P2MBG, DPK; dan  
Tabel : 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 dan 24. 

 
 

BAB VII 

PENUTUP 

 
A.  Kesimpulan 

       b
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Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan menganalisis sinergi kebijakan 

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kota Surakarta.  

Fokus dalam penelitian ini adalah mengemukakan kebijakan penangggulangan 

kemiskinan dari Pemerintah dan Pemerintah Kota Surakarta, gambaran implementasi 

dan model PNPM Mandiri Perkotaan, Program KUBE, P2MBG,  Program Rehap 

RTLH dan Program DPK; menganalisis kebijakan dan kelembagaan yang 

mendukung sinergi dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta, serta 

bentuk-bentuk sinergi dalam implementasi PNPM Mandiri Perkotaan, Program 

KUBE, P2MBG,  Program Rehap RTLH dan Program DPK.  

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kebijakan dan kelembagaan yang mendukung sinergi dalam penanggulangan 

kemiskinan di Kota Surakarta sebagai berikut :  

1) Perpres Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan, yang pada intinya mengatur :     1) Perlunya penanganan 

kemiskinan secara terpadu dan menyeluruh.  2) Penanggulangan kemiskinan 

sebagai kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang 

perlu dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia 

usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, melalui 

bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha 

ekonomi mikro dan kecil.        3) Perlu dibentuk kelembagaan dalam 

penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan koordinasi,  sinkronisasi, 

harmonisasi dan integrasi dan sinergi berbagai program dan kegiatan 

penanggulangan kemiskinan. Kelembagan yang dimaksud Tim Koordinasi 
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Penanggulangan Kemiskinan baik di tingkat Nasional atau Daerah (Provinsi, 

Kabupaten/ Kota). 

2) Dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan disebutkan 

perlunya dikembangkan Jaringan kerja pelaksana penanggulangan 

kemiskinan dan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan. 

3) Untuk harmonisasi program-program pemberdayaan masyarakat, dalam 

implementasi PNPM Mandiri dikembangkan Sinergi antar pelaku 

(pemerintah pusat dan daerah, swasta, lembaga donor, organisasi 

masyarakat madani, kelompok masyarakat penerima), melalui : sinergi 

kegiatan; sinergi kelompok penerima; sinergi kriteria, proses dan prosedur.   

4) SK Walikota Surakarta Nomor 400.05/14-D/1/2009 tentang pembentukan 

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota 

Surakarta untuk wadah koordinasi dan sinergi penanggulangan kemiskinan 

di Kota Surakarta. 

Kebijakan, kelembagaan dan strategi untuk mendukung sinergi program-

program penanggulangan kemiskinan termasuk program-program berbasis 

pemberdayaan masyarakat, secara tegas dan terpadu sejak ditetapkannya 

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta. 

Strategi dan model sinergi yang akan dikembangkan dalam implementasi 

penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi. 

5) Dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota 

Surakarta disebutkan untuk strategi operasional kegiatan, dalam bentuk 

pelaksanaan kegiatan operasional antar dan lintas SKPD pada target sasaran, 
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dilakukan dengan upaya : 1) Keterpaduan (sinergitas, integratif) antar dan 

lintas SKPD melalui : kolaborasi, kombinasi, komplementatif. 2) Kerja 

sama dengan Pihak ketiga. 3) Pemberdayaan dan partisipasi kelompok 

sasaran. 4) Gradual, berkelanjutan dan berkesinambungan.  

6) Peraturan Walikota tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Musrenbangkel, 

Musrenbangcam, Forum SKPD, Musrenbangkot, untuk mengatur 

mekanisme sinkronisasi dan sinergi dalam perencanaan pembangunan dan 

penanggulangan kemiskinan. 

7) SK Walikota Nomor 411.4/58/I/2007 tentang Penetapan Lokasi P2MBG 

Kota Surakarta, (Tahun 2007-2008 adalah Kelurahan Joyotakan dan 

Kadipiro, Tahun 2008-2009 adalah Kelurahan Sangkrah dan Jebres, Tahun 

2009-2010 adalah Panularan). P2MBG merupakan program pemberdayaan 

masyarakat yang terpadu dalam penanganan dan lintas sektor. P2MBG 

sudah mengembangkan model yang menerapkan keterpaduan penanganan dan 

sinergi antar pelaku (lintas SKPD) dalam penanggulangan kemiskinan.  

2. Jaringan kebijakan yang terbentuk dan mendukung sinergi dalam implementasi 

program-program penanggulangan kemiskinan, dalam tabel berikut :  

Tabel 28 
Jaringan Dalam Penanggulangan Kemiskinan 

 
No Program Jaringan  

1 PNPM Mandiri 
Perkotaan 

 Jaringan tingkat Kota :  Korkot PNPM MP- TKPKD- Pemkot. 
 Untuk koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam 

penanggulangan kemiskinan 
 Jaringan Tingkat Kecamatan : Forum LKM 
 Jaringan tingkat Kelurahan : LKM-LPMK- Lurah 

 Untuk koordinasi antara LKM, LPMK, Kelurahan, Panitia 
DPK terkait sinkronisasi kegiatan BLM dan DPK termasuk 
untuk menghindari kegiatan/ sasaran yang sama contohnya 
kegiatan fisik pembangunan jalan, MCK. 

 Untuk mengembangkan sinergi kegiatan/program. 
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2 KUBE  Jaringan : Pendamping dan Pengurus KUBE, Kelompok (KUBE) 

 
3 P2MBG  Jaringan/ forum : Kelurahan- LPMK- Panitia P2MBG di Kelurahan, 

Tim Pendamping P2MBG Tingkat Kota 
 

4 Rehap RTLH  Jaringan Tim Program Rehap / Pembangunan RTLH model kluster 
(kolaborasi antar SKPD dan stakeholders : Bapermas, DPU, DTK, 
BPN, UN Habitat, DKP, PDAM,) dengan Kelurahan dan Pokja. 
 Koordinasi Tim Pengembangan Program Rehap RTLH 

(koordinasi antar SKPD dan stakeholders : Bapermas, DPU, 
DTK, BPN, UN Habitat, DKP, PDAM,) dengan Kelurahan dan 
Pokja  

 
5 DPK  Musrenbangkel : pembahasan dan koordinasi dalam musrenbangkel 

menghasilkan daftar skala prioritas dan usulan-usulan pembangunan 
yang akan didanai melalui : SKPD Kota, SKPD Kelurahan, DPK, 
BLM PNPM Mandiri (penjabaran PJM Pronangkis), atau Sumber 
Dana Lain seperti Corporate Social Responsibility  (CSR).  

 Forum koordinasi : Lurah, LPMK, LKM dan Panitia DPK : Kegiatan 
yang tidak bisa ditangani dalam DPK di-cover dalam PNPM MP. 

 

3. Bentuk-bentuk sinergi dalam implementasi program-program penanggulangan 

kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kota 

Surakarta. 

Tabel 29 
Bentuk Sinergi dalam Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis 

Pemberdayaan Masyarakat 
No Program Sinergi 
1 PNPM 

Mandiri 
Perkotaan 

 
 

 Sinergi program = Sharing Program dan pendanaan   : Rehap RTLH, 
Posyandu, Keramikisasi diintegrasikan dalam PNPM MP (sharing sumber 
daya APBD dan BLM). 

 Sinergi kegiatan antar program : PNPM Mandiri Perkotaan dengan DPK 
(kegiatan fisik, posyandu,). 

 Sinergi antar Pelaku dan sumber daya :  
 Rencana ke depan : Korkot PNPM MP menjadi bagian dari TKPKD 

(PNPM salah satu kluster penanggulangan kemiskinan). 
 Sinergi LKM-LPMK- Panitia DPK (hasilnya penanganan fisik melalui 

BLM, atau yang tidak ditangani DPK ditangani melalui BLM atau 
sebaliknya, Posyandu masuk dalam kegiatan BLM, penanggung jawab 
: masing-masing pelaksana). 

 Panitia bersama  dari Kelurahan, LPMK, LKM dan tokoh masyarakat 
untuk melaksanakan  Program Perbaikan RTLH. 

 LKM berfungsi sebagai verifikasi penerima program rehap RTLH dan 
pencairan. Pokja yang melaksanakan (di Sangkrah). 

 Partisipasi Swadaya Masyarakat. 
 Faktor pendukung Sinergi di Sangkrah :  pengurus LKM sebagian juga 
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pengurus LPMK dan panitia DPK.  
 Faktor pendukung sinergi di Sudiroprajan :  Konsensus Pengurus LKM, 

Pengurus LPMK, Lurah dan Panitia DPK.  
 

2 KUBE  Sharing pendanaan dari Pemerintah Kota untuk kegiatan sosialisasi, 
pendampingan, monev. 

 Partisipasi Masyarakat : Tanggung Renteng. 
 Bantuan peralatan kepada KUBE dari Disperindag Surakarta. 

 
3 P2MBG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P2MBG 

 Program ini bertujuan mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, 
sejahtera dan bahagia melalui peningkatan kedudukan, peran, kemampuan 
dan ketahanan mental dan spiritual perempuan dengan pendekatan lintas 
sektoral atau bidang pembangunan.  

 Program P2MBG yang kegiatannya terpadu untuk penanganan kemiskinan 
 Sinergi kelompok penerima/ sasaran : 

 Pemanfaatan sasaran P2MBG untuk kegiatan life skill training P3G 
UNS Dalam konteks kebijakan, P2MBG merupakan program 
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang 
sudah terpadu dan sinergis.  

 Dalam konteks kelembagaan dan manajemen program, P2MBG sudah 
mengembangkan kelembagaan dan manajemen program yang kolaboratif, 
melibatkan lintas SKPD dan stakeholders (sinergi antar pelaku) dengan 
berbagai bentuk partisipasi dan peran masing-masing.  
 Kelembagaan kolaboratif :  sebagai contohnya Tim Pendamping 

Tingkat Kota, Tim Pendamping Kecamatan, Pelaksana dan Fasilitator 
di tingkat kelurahan.  

 Tim Pendamping P2MBG (kolaborasi antar SKPD dan stakeholders). 
 Kolaborasi : Tim Pendamping P2MBG- Kelurahan- Panitia P2MBG. 

 Sinergi sumber daya : Pendanaan  kolaboratif : Sumber pendanaan  dari : 
swadaya masyarakat Sangkrah, APBD Kota Surakarta melalui SKPD masing-
masing dan, APBD Provinsi Jateng   dan sumber dana lain. 

 Partisipasi dan Dukungan kegiatan dari SKPD dan stakeholders.   
 

4 Rehap RTLH  Sinergi antar program : Mulai tahun 2009 : RTLH terintegrasi dalam PNPM 
Mandiri Perkotaan. 

 Pengembangan Program Rehap RTLH (model kluster) kegiatannya terpadu 
secara fisik. 
 Program Perbaikan RTLH (Kluster), penanganan terpadu termasuk 

penataan kawasan dan kolaboratif : Kratonan : 11 KK, Stabelan : 48 
KK dan Ketelan : 26 KK. 

 Sinergi antar pelaku : 
 Kolaborasi Tim Pengembangan Program Rehap RTLH (kolaborasi 

antar SKPD dan stakeholders : Bapermas, DPU, DTK, BPN, UN 
Habitat, DKP, PDAM,), Kelurahan, Pokja dsb. 

 Sinergi kegiatan dan sumber daya : Dukungan kegiatan dari beberapa SKPD 
dan stakeholders.  

 Partisipasi Masyarakat : tenaga kerja dan pendanaan. 
 

5 DPK  Program DPK sebenarnya tidak difokuskan pada penanggulangan 
kemiskinan, tetapi beberapa kegiatan di dalamnya dapat mendukung upaya 
penanggulangan kemiskinan di masyarakat, misalnya untuk pembangunan 
atau perbaikan  jalan dan saluran dan MCK/WC umum; bantuan modal dan 
pelatihan ketrampilan; bantuan; dan bantuan peralatan sekolah untuk anak-
anak dari keluarga miskin. 

       bersambung 
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 Sinergi sumber daya = Partisipasi Swadaya Masyarakat. 
 Sinergi di Sangkrah : Sharing kegiatan dan pendanaan = dana DPK dan 

PNPM untuk Posyandu (di Sangkrah). 
 Sinergi di Sudiroprajan : pada tataran pemahaman sama,  persebaran alokasi 

dana. contoh kegiatan fisik diserahkan pada PNPM. 
 

 

B. Implikasi  

1. Implikasi Teoritis 

Sinergi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan 

Masyarakat dapat diartikan : kombinasi dari dua atau beberapa kebijakan (program) 

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan dalam 

pelaksanaannya terjalin suatu proses kerjasama antara beberapa orang atau organisasi 

pelaku/pelaksana kebijakan yang disertai kombinasi perspektif, sumber daya dan 

keahlian dari masing-masing para pelaku kebijakan, untuk mencapai tujuan kebijakan 

seperti penurunan jumlah penduduk miskin, peningkatan keberdayaan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Sinergi kebijakan dapat terbentuk oleh jaringan kebijakan dan praktek-praktek 

kolaborasi. Sinergi diawali dengan jejaring antar pelaku penanggulangan kemiskinan 

(jaringan kebijakan), khususnya dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

penanggulangan kemiskinan. Dalam mekanisme jaringan ini terjadi proses pertukaran 

informasi dan preferensi, cara dan strategi,  hitung-hitungan (kalkulasi) tujuan dan 

sumberdaya antar aktor penanggulangan kemiskinan. Mendasarkan pada konsepsi 

Collaboration, sinergi dapat berbentuk  proses individual dan organisasi independen 

yang mengkombinasikan sumber daya manusia dan sumber daya material untuk dapat 

mencapai tujuan mereka (dalam konteks penanggulangan kemiskinan). Kolaborasi 
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(Collaboration) merupakan proses sinergi yang paling kuat atau efektif dalam 

mencapai tujuan yang lebih besar.  

 

2. Implikasi Praktis 

Untuk membangun sinergi dalam penanggulangan kemiskinan, sudah ada 

dukungan berupa : 1) Program-program penanggulangan kemiskinan yang terdiri 

kluster bantuan sosial, kluster pemberdayaan masyarakat, dan kluster pemberdayaan 

UMKM. 2) Kebijakan terkait kelembagaan dan strategi penanggulangan kemiskinan 

yang mengedepankan model kolaborasi. Di Kota Surakarta sudah terbentuk Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta. 3) Mekanisme 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangkel-Musrenbangkot) yang 

dapat dimanfaatkan sebagai forum sinkronisasi dan sinergi kebijakan penanggulangan 

kemiskinan. Pada tataran praktis dapat dikembangkan sinergi program, sinergi 

kegiatan antar program, dan sinergi pelaku (pelaksana program) yang diikuti sharing 

dan kombinasi sumber daya yang dimiliki. Program terpadu Pemberdayaan 

Masyarakat Berbasis Gender dan Program Pengembangan RTLH. Model ini dapat 

dikembangkan sebagai Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan 

Masyarakat pada kelompok sasaran komunitas miskin.  

 

C. Saran 

Untuk  meningkatkan sinergi dalam implementasi penanggulangan kemiskinan di 

Kota Surakarta, ada beberapa saran/ rekomendasi yaitu :  

1. Memperkuat peran TKPKD Kota Surakarta dengan cara : 
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a. Pemerintah Kota Surakarta perlu memberikan dukungan penuh pada TKPKD 

Kota Surakarta untuk menjalankan tugas dan fungsinya serta dalam 

peranannya membangun sinergi penanggulangan kemiskinan di Kota 

Surakarta. 

b. Memfasilitasi TKPKD Kota Surakarta untuk menginisisasi, mendorong dan 

mengorganisir penyusunan : data base penduduk miskin berserta karakteristik 

dan potensi penanggulangannya, Rencana Strategis Penanggulangan 

Kemiskinan (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta), 

Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan (Renja Penanggulangan 

Kemiskinan-SKPD), dan Perencanaan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan 

Tingkat Kelurahan dalam wadah PJM Pronangkis Tingkat Kelurahan dan 

Rencana Tahunan Penanggulangan Kemiskinan.  

c. Mendorong dan memfasilitasi TKPKD Kota Surakarta untuk membangun 

jaringan kebijakan untuk  mendukung terealisasinya  ”Pro-Poor Policy dan  

Pro-Poor Budget”.  

2. Melakukan sinkronisasi Renta Pronangkis (BLM-PNPM MP), daftar skala 

prioritas (DSP) dan usulan DPK,  dan usulan SKPD Kelurahan serta usulan SKPD 

Kota melalui forum Musrenbangkel.  

3. Mengembangkan sinergi antar program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan masyarakat, khususnya : . BLM PNPM, alokasi DPK, Rehap 

RTLH, Program KUBE, pemberdayaan Koperasi dan UMK, PMT (Pemberian 

Makanan Tambahan), Sanimas, dan P2MBG.  
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4. Untuk ke depan, program DPK lebih baik difokuskan pada Program Unggulan 

(potensi) Kelurahan, peningkatan kapasitas kelembagaan 

masyarakat/organisasi/kelompok sosial, program pengembangan budaya lokal dan 

program-program pendukung program Pemerintah Kota Surakarta seperti Kota 

Layak Anak dan pariwisata. Program Sanimas, Keramikisasi, Rehap RTLH, 

Posyandu, Pelatihan Ketrampilan untuk peningkatan pendapatan dan perluasan 

lapangan kerja, disinergikan dengan PNPM MP dengan kerangka perencanaan 

pada Renta Pronangkis. P2MBG dan Program KUBE diberdayakan untuk 

memperkuat sinergi tersebut, P2MBG fokus pada pemberdayaan perempuan, 

KUBE diarahkan pada kelompok usaha kecil yang sudah dibina melalui PNPM 

atau yang tidak dijangkau PNPM.  

5. Meningkatkan peran LPMK untuk membangun koordinasi dan kolaborasi antara 

LKM, Pokja, Pengurus KUBE, Koperasi dan stakeholders di tingkat kelurahan 

yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Akan lebih baik, jika masing-

masing Kelurahan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

Kelurahan yang berperan mengembangkan sinergi program-program 

pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat basis. 

Tim ini berperan dalam koordinasi dan sinergi penanggulangan kemiskinan 

melalui penyusunan PJM Pronangkis dan Renta Pronangkis.  

6. Mengembangkan modal sosial : jaringan aktor penanggulangan kemiskinan, 

kelembagaan masyarakat dan kelompok- kelompok sosial; mempertahankan dan 

mengembangkan semangat dan  spirit gotong royong dan kebersamaan, untuk 

mengatasi masalah kemiskinan. 
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