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ABSTRAK 

 
Andy Alvian Indratama. 2013. “Peran Pemerintah Kota Semarang Dalam 
Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang (Kajian Yuridis Terhadap Bab IV 
Pasal 19 UU Nomor.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial)”.Skripsi, Prodi 
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. 
Sartono Sahlan, M.H. Pembimbing II Arif Hidayat, S,HI., M.H. 
 
Kata kunci :Peran Pemerintah Kota Semarang, Penanggulangan Kemiskinan  

  
Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat 
mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan 
umum dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa Indonesia.Naiknya jumlah warga miskin 
pada tahun 2009-2011 di Kota Semarang sebagai salah satu kota besar dan metropolitan di 
Indonesia menjadikan suatu pertanyaan besar, karena Kota Semarang telah menerapkan 
penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang secara gencar sejak tahun 2008. 

Permasalahan yang timbul dari latar belakang tersebut adalah kebijakan yang 
dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang terkait penanggulangan kemiskinan tahun 2011, 
pelaksanaan kebijakan strategis oleh Pemerintah Kota Semarang terkait dengan 
penanggulangan kemiskinan tahun 2011, serta strategi ideal dalam penanggulangan 
kemiskinan di Kota Semarang. 

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penilitian ini adalah metode kualitatif 
dengan model penelitian yuridis sosiologis.Surber data adalah primer, sekunder, dan 
tersier.Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah dengan wawancara, dan 
kepustakaan (library research) dan teknik yang digunakan untuk melacak credibility dalam 
penelitian ini adalah teknik trianggulasi. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa kebijakan yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengentaskan kemiskinan di kota Semarang tahun 
2011 adalah dengan membentuk suatu lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
Kota Semarang, mencanangkan program Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Di 
Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan 
(GERDUKEMPLING), dengan bantuan perguruan tinggi, lembaga masyarakat, serta pihak 
swasta. Pelaksanaan kebijakan tersebut di wujudkan dengan memberikan berbagai bantuan 
kepada masyarakat miskin. Kebijakan tersebut telah menaggulangi kemiskinansebesar 4% 
dari jumlah keseluruahan penduduk miskin kota Semarang yang hanya di targetkan 2% per 
tahun dari jumlah keseluruhan penduduk miskin kota Semarang. 

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah dalam memberikan kebijakan pubik 
pemerintah harusnya menggali lebih dalam lagiapa yang sebenarnya menjadi permasalahan 
masyarakat. Dan kebijakan tersebut haruslah di laksanakan bahkan ditindaklanjuti dengan 
keseriusan dan mempertimbangkan sumberdaya yang ada. Meningkatkan komunikasi serta 
melatih sumber daya manusia sebagai ilmplementatorprogram penanggulangan 
kemiskinan.Merubah pola pikir masyarakat menjadi lebih baik.Pemerintah juga harus lebih 
memanfaatkan kesempatan yang telah ada. 
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BAB 1 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Hukum adalah suatu kebijakan yang diberikan oleh suatu penguasa, 

kebijakan tersebut berfungsi untuk melaksanakan tujuan tertentu. Tujuan 

tersebut bukan hanya keinginan para pemegang kekuasaan semata, suatu 

tujuan terbentuknya hukum tersebut harus didasari oleh rasa keadilan dan 

kebijaksanaan serta merupakan suatu tujuan bersama dari berbagai golongan 

masyarakat yang ada dibawah kekuasaanya. 

Seperti halnya bagi Socrates, “hukum merupakan tatanan kebajikan. 

Tatanan kebajikan yang mengutamakan kebajikan dan keadilan bagi umum” 

(Tanya 2010:31). Pemikiran Socrates ini menunjukan bahwa suatu hukum 

atau aturan dalam suatu wilayah haruslah berlandaskan pada moral, bukan 

hanya nafsu sesaat karena suatu hukum akan ditaati oleh semua lapisan 

masyarakat dan menjadi cermin suatu pemerintahan. Apabila diterapkan pada 

suatu organisasi pemerintahan atau negara, maka suatu hukum tercipta untuk 

mewujudkan tujuan dan cita–cita negara tersebut. 

Dalam pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa 

Negara Indonesia membentuk suatu hukum dasar dengan tujuan untuk 

membentuk suatu pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
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mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini Indonesia masih terus 

berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan berbagai cara yang 

berdampingan dengan hukum. Sumber masalah terwujudnya tujuan bangsa 

Indonesia salah satunya adalah kemiskinan. Penulis berpendapat seperti itu 

dikarenakan kemiskinan merupakan masalah sosial  yang mendasar dan 

sangatlah banyak dampak yang ditimbulkan. 

Menurut penulis, kemiskinan dapat menyebabkan lemahnya moral dan 

etika, pelanggaran hukum & Hak Asasi Manusia (HAM), kerusuhan, 

anarkisme, serta mudah masuknya ideologi selain Pancasila, menipisnya cinta 

tanah air dan bela negara, serta rapuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. 

Maka dari itu masalah kemiskinanlah yang harus segera diselesaikan oleh 

Negara Indonesia. 

Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 alinea ke empat mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung 

jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan 

tujuan bangsa Indonesia. Demi pelaksanaan amanat tersebut, Negara 

Indonesia berusaha melakukan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan 

sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan sasaran atau 

diprioritaskan pada mereka yang memiliki kriteria masalah sosial kemiskinan, 

ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan 
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perilaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan 

diskriminasi. 

Hal tersebut di atas menurut Bab V (lima) Undang – Undang Nomor 

11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, harus dilakukan oleh 

Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah yang bahkan setelah terbitnya 

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah daerah memiliki 

tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh Pemerintah pusat guna 

melaksanakan Pemerintahannya sendiri yang berazas otonomi dengan tujuan 

membantu cita–cita bangsa Indonesia yang dalam hal ini dititikberatkan pada 

masalah kesejahteraan sosial yang berupa kemiskinan. 

Karena tugas dan wewenang ini, maka Pemerintah daerah seharusnya 

lebih banyak memberikan kebijakan–kebijakan yang lebih terarah kepada 

masyarakatnya guna menciptakan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya 

melakukan perlombaan tentang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Walhasil, potret yang menonjol dalam strategi pemberantasan 

kemiskinan di Indonesia adalah program yang menggusur orang miskin, 

bukan kemiskinannya. 

Secara umum penyebab kemiskinan dapat dikategorikan menjadi 2, 

yaitu eksogen atau faktor dari luar dan endogen atau faktor dari dalam. 

Penyebab kemiskinan eksogen atau faktor dari luar diantara 
lain adalah sebagai berikut: 
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1. Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang 
muncul karena lebih banyak disebabkan oleh 
dampak kebijakan yang mengakibatkan 
ketidakberdayaan masyarakat. 

2. Kemiskinan Kultural adalah kemiskinan yang 
disebabkan nilai-nilai yang negatif atau kebiasaan 
yang tidak memberikan nilai positif terhadap 
kemajuan individu maupun masyarakat. 

3. Kemiskinan Alamiah adalah kemiskinan yang 
disebabkan oleh   kondisi alam dan geografis 
yang tidak mendukung terhadap peningkatan 
kesejahteraan individu dan masyarakat. 
(sumber : BAPPEDA Kota Semarang: Rencana 
Strategi kemiskinan [Strategi Penanggulangan 
Kemiskinan Daerah] Kota Semarang Tahun 2011-
2015) 

 
Kemiskinan struktural pada kutipan di atas adalah kemiskinan yang 

akibatkan oleh kebijakan pemerintah, contohnya adalah peraturan daerah 

tentang KTP, dalam peraturan daerah tersebut mengatakan bahwa 

keterlambatan perpanjangan KTP didenda sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh 

Ribu Rupiah), lalu penghancuran pasar dan penggusuran pedagang di pasar 

sampangan yang rencanaya akan di pindah didepan pom bensin tugu 

Soeharto, akan tetapi pasar yang direncanakan belum sepenuhnya selesai. 

Sedangkan yang dimaksud kemiskinan kultural adalah kemiskinan 

yang disebabkan oleh kebiasaan yang membawa nilai negatif. Contohnya 

adanya kebiasaan meminum-minuman keras pada saat ada pesta pernikahan. 

Sedangkan yang dimaksudkan kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang 

disebabkan oleh kondisi alam yang kurang mendukung, contohnya seringnya 
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banjir yang mengakibatkan gagal panen, dan menghanyutkan ikan-ikan di 

tambak penduduk. 

Faktor endogen atau faktor penyebab kemiskinan dari dalam adalah 

sebagai berikut: 

1. Kemiskinan fisik/biologis yaitu kondisi seseorang 
yang secara fisik tidak mampu mengatasi keadaan 
dirinya karena keterbatasan fisik seperti jompo 
atau cacat. 

2. Kemiskinan kapasitas dasar yaitu kondisi 
seseorang yang memiliki kondisi kesehatan yang 
rendah, ketrampilan rendah, keahlian rendah dan 
pendidikan rendah. 

3. Kemiskinan mentalitas yaitu kondisi seseorang 
yang malas, putus asa, tergantung, tidak berdaya, 
tidak kreatif dan inovatif, pasrah. 

4. Kemiskinan modal yaitu kondisi seseorang yang 
tidak memiliki faktor-faktor produksi.  
(sumber : BAPPEDA Kota Semarang: Rencana 
Strategi kemiskinan [ Strategi Penanggulangan 
Kemiskinan Daerah] Kota Semarang Tahun 2011-
2015) 

 
Pada kutipan di atas, yang dimaksud kemiskinan fisik adalah 

kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang menghadapi 

dirinya yang mengalami kecacatan baik mental dan atau fisik. Contohnya 

adalah banyaknya orang peminta-minta di persimpangan jalan dikarenakan 

tidak memiliki kaki, tangan, atau bagian tubuh lainya. 

Kemiskinan kapasitas dasar adalah suatu kemiskinan yang disebabkan 

karena keterbatasan keterampilan, pendidikan, dan atau kesehatan. Hal ini 

biasanya dialami oleh manusia yang kurang berpendidikan, sehingga 

keperdulian akan kesehatanpun menipis. Contohnya masyarakat yang 
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mengalami kemiskinan kapasitas dasar adalah para pekerja nelayan, petani 

tanpa lahan. 

Kemiskinan mentalis merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh 

kemalasan, kepasrahan, ketidakberdayaan. Hal ini biasanya dialami oleh 

masyarakat yang salah pergaulandan akhirnya yang mereka lakukan adalah 

mencari nafkah dengan jalan kejahatan. Sebagai contoh adalah banyaknya 

gelandangan, dan pengamen di persimpangan jalan. 

 Kemiskinan modal adalah suatu keadaan miskin yang disebabkan 

oleh tidak adanya modal untuk memulai usaha, orang yang mengalami 

kemiskinan modal merupakan orang dengan keinginan membuka suatu usaha 

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai contohnya adalah para ibu rumah 

tangga di sudut kota yang ingin membuka usaha, tetapi kehidupan mereka 

tidak mendukung dikarenakan kekurangan dana, serta untuk makan saja masih 

diangggap berat. 

Untuk kemiskinan di wilayah perkotaan, mempunyai ciri umum yaitu 

tidak memiliki akses sarana dan prasarana dasar dan kondisi lingkungan yang 

tidak memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang dibawah 

standar kelayakan huni, dan mata pencaharian yang tidak menentu. Hal ini 

akan menjadi sulit untuk di atasi dan masyarakat miskin akan terjebak pada 

budaya kemiskinan yang berakibat pada sikap perilaku yang cenderung 

fatalistik, tidak berdaya, tergantung dan tertutup. 
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Kota Semarang yang memiliki luas wilayah 373,70 km², dan terbagi 

dalam 16 Kecamatan serta 177 Kelurahan (Online. http://Semarangkota.go.id 

/kondisiumum [di akses 8/3/12] ) memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang 

memadai bahkan memiliki banyak kebijakan untuk mengatur daerahnya yang 

sangat luas, akan tetapi hanya sebagian kecil peraturan daerah yang bertujuan 

untuk mengentaskan masalah kemiskinan di Kota Semarang. 

Bagaimana pelaksanaan Peraturan daerah tersebut pun tidak begitu 

jelas. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya berita berita dari sebuah media 

yang mengatakan bahwa “naiknya jumlah penduduk miskin Kota Semarang 

dalam dua tahun ini dari 398.009 pada tahun 2009 menjadi 448.398 pada 

tahun 2011 ini.” (Online. http://www.suaramerdeka.com /news/2011/12/29 

/10546/Warga-Miskin-Semarang-Meningkat [di akses 8/2/12] ) 

Pernyataan di atas juga diperkuat dengan adanya tabel dari Dinas 

Sosial Pemuda dan Olahraga yang menunjukan tentang kenaikan jumlah 

warga miskin di Kota Semarang. Berikut adalah tabel yang penulis dapatkan 

untuk menggambarkan kondisi warga miskin di Kota Semarang. 

Tabel 1.1 
Rekapitulasi Data Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2011 

Kecamatan 
Rawan Miskin Miskin Sangat Miskin 

Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 

BANYUMANIK 3.777 969 1.327 527 0 2 

CANDISARI 4.278 1.142 2.167 733 1 0 

GAJAH 
MUNGKUR 2.482 605 1.350 556 0 0 

GAYAMSARI 4.357 1.017 1.713 560 5 0 



8 

 

GENUK 6.231 1.112 1.635 632 0 0 

GUNUNG PATI 4.493 797 2.380 679 1 1 

MIJEN 3.206 620 1.977 720 3 0 

NGALIYAN 4.491 900 2.511 762 1 2 

PEDURUNGAN 4.512 973 1.562 588 0 0 

SEMARANG 
BARAT 8.832 1.838 4.538 1.327 4 1 

SEMARANG 
SELATAN 2.991 875 1.986 923 6 3 

SEMARANG 
TENGAH 2.460 920 1.958 996 3 1 

SEMARANG 
TIMUR 4.293 1.418 1.774 910 0 2 

SEMARANG 
UTARA 7.556 1.748 5.362 1.830 12 9 

TEMBALANG 7.307 1.347 4.415 1.376 5 4 

TUGU 2.708 592 1.225 403 1 1 

JUMLAH JUMLAH KK     : 1278.647 
JUMLAH JIWA : 448.398 

Sumber: (http://www.pemsosbudsimgakin.Semarangkota.go.id/[diakses 27/7/12] ) 

Data di atas menunjukan bahwa warga miskin di Kota Semarang di 

kategorikan menjadi tiga 3 (tiga), yaitu warga rawan miskin, warga miskin, 

dan warga sangat miskin. Dalam tabel di atas juga dapat diketahui bahwa 

kemiskinan di Kota Semarang tersebar dalam setiap Kecamatan di Kota 

Semarang, bahkan di setiap Kecamatan di Kota Semarang memiliki penduduk 

yang tergolong miskin serta sebagian besar kecamatan memiliki warga yang 

sangat miskin. 

Sebagai contoh kecamatan yang memiliki warga rawan miskin, miskin 

dan sangat miskin paling banyak adalah  Kecamatan Semarang barat. Dan 
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Kecamatan yang memiliki warga rawan miskin, miskin serta sangat miskin 

paling sedikit adalah Kecamatan Tugu.  

Data di atas memang menunjukan jumlah warga miskin sesuai dengan 

jumlah yang ada dalam media masa, akan tetapi apabila dijumlah, maka 

jumlah keseluruhan warga rawan miskin, miskin dan sangat miskin sangat 

berbeda jumlahnya. Hal tersebut disebabkan oleh kekacauan upload yang 

dilakukan pihak kelurahan, sehingga banyak data yang kacau. Akan tetapi 

BAPPEDA menjamin bahwa jumlah Kepala Keluarga (KK) warga miskin dan 

jumlah warga miskin yang tercantum sudah benar.  

Berikut adalah data warga miskin yang diberikan oleh BAPPEDA 

Kota Semarang kepada penulis: 

Tabel 1.2 

Jumlah Warga Miskin Kota Semarang Perkecamatan Tahun 2011 

 

No Kecamatan Jumlah KK Jumlah Jiwa 
1 Semarang Tengah 5.877 19.392 
2 Semarang Utara 15.628 55.458 
3 Semarang Timur 7.710 26.534 
4 Gayamsari 7.004 25.563 
5 Genuk 7.892 29.859 
6 Pedurungan 6.073 22.743 
7 Semarang Selatan 6.368 20.710 
8 Candisari 7.770 26.675 
9 Gajah Mungkur 4.630 15.612 

10 Tembalang 13.098 46.374 
11 Banyumanik 5.888 20.473 
12 Gunung Pati 7.138 23.603 



10 

 

13 Semarang Barat 15.174 52.805 
14 Mijen 5.927 18.694 
15 Ngaliyan 8.027 28.044 
16 Tugu 4.443 15.859 

 Jumlah 128.647 448.398 
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, 2012 

Setelah melihat data di atas, menambah keyakinan penulis bahwa 

Pemerintah Kota Semarang kurang serius untuk mengentaskan kemiskinan di 

wilayah Kota Semarang, karena adanya data yang salah dan telah disebar 

luaskan kepada masyarakat umum.  

Seperti halnya kemiskinan yang ada di Kota Semarang sebagai salah 

satu Kota Besar dan metropolitan di Indonesia ternyata masih menyimpan 

permasalahan kemiskinan di masyarakatnya. Ciri kemiskinan perkotaan yang 

ada di Kota Semarang sangat erat kaitannya dengan: 

1) Masalah pertambahan jumlah penduduk 
disebabkan adanya urbanisasi dari daerah di luar 
kota Semarang. 

2) Masalah pemukiman antara lain disebabkan luas 
lahan yang terbatas dan jumlah penduduk 
bertambah menjadikan pemukiman yang padat 
dan kondisi sanitasi yang tidak layak. 

3) Penurunan kualitas lingkungan disebabkan karena 
kemampuan warga masyarakat untuk 
meningkatkan kualitas lingkungan sangat terbatas 
serta penataan lingkungan yang tidak terencana 
dengan baik terkait dengan sanitasi lingkungan. 
(Sumber : BAPPEDA Kota Semarang: Rencana 
Strategi kemiskinan [Strategi Penanggulangan 
Kemiskinan Daerah] Kota Semarang Tahun 2011-
2015) 
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Setelah melihat penyebab kemiskinan di atas, maka Pemerintah Kota 

Semarang mengeluarkan indikator warga miskin Kota Semarang dengan 

diterbitkanya Peraturan Walikota No.18c Tahun 2009 tentang indikator, 

kriteria dan klasifikasi warga miskin Kota Semarang tahun anggaran 2009 

adalah sebagai berikut: 

1. Tidak dapat mengkonsumsi makanan pokok dengan 
menggunakan tiga sehat (nasi, sayur, dan lauk) dua kali 
sehari dan tidak dapat mengkonsumsi daging, telur, ikan, 
daging ayam dalam seminggu satu kali. 

2. Tidak punya rumah sendiri atau menempati rumah yang 
luas lantainya kurang dari delapan meter per segi, 50 
persen lantai rumahnya terbuat tanah, dinding terbuat 
dari bambu atau kayu berkualitas rendah, dan listrik 
berdaya 450 watt.  

3. Tidak mampu membeli pakaian yang baru setiap 
anggota rumah tangga satu stel dalam setahun dan tidak 
mampu mempunyai pakaian yang berbeda untuk 
keperluan yang berbeda. 

4. Tidak mampu mengenyam pendidikan hingga jenjang 
SLTA atau sederajat, 

5. Tidak mampu menjangkau berobat ke pelayanan 
kesehatan dasar dan atau pelayanan keluarga berencana. 
Tidak mampu menjangkau berobat ke pelayanan 
kesehatan tingkat lanjutan, tidak memiliki sarana sanitasi 
dasar terdiri atas sarana air bersih dan jamban, serta 
salah satu anggota keluarga berkebutuhan khusus atau 
difable. 

6. Warga yang tidak memiliki aset produktif dan tidak 
mempunyai aset yang dapat dijual untuk memenuhi 
kebutuhan dasar selama tiga bulan serta penghasilan 
keluarga tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar atau 
sesuai kebutuhan hidup minimum. 
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Sumber : Peraturan Walikota No.18c Tahun 2009 
tentang indikator, kriteria dan klasifikasi warga miskin 
Kota Semarang tahun anggaran 2009. 

Adanya data tentang warga miskin, penyebab kemiskinan, serta 

indikator kemiskinan di Kota Semarang merupakan suatu langkah penting 

untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Semarang. Sehingga perlu diadakan 

suatu penelitian mengenai penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. 

Oleh karena itu, penulis hendak melakukan penelitian terkait penanggulangan 

kemiskinan di Kota Semarang yang bersifat Normatif atau penelitian hukum 

kepustakaan (library research) dan Empiris atau penelitian yang terkait 

dengan observasi dengan judul “Peran Pemerintah Kota Semarang dalam 

Penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam skripsi ini, penulis 

perlu mengidentifikasi dan melakukan pembatasan masalah terhadap masalah 

yang akan penulis teliti berkaitan dengan judul yang penulis angkat 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Kondisi masyarakat Kota Semarang masih belum mencapai 

kesejahteraan. 

2. Meningkatnya jumlah warga miskin dari tahun 2009 sampai tahun 2011. 

3. Lemahnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 

Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang. 
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4. Lemahnya koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. 

5. Banyaknya keluhan masyarakat tentang program pengentasan 

kemiskinan di Kota Semarang. 

Berbagai masalah di atas berdampak buruk terhadap proses 

penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. Asumsinya jika 

kelemahannya terdapat pada regulasi, komunikasi dan kerjasma Pemerintah 

Kota Semarang mengenai penanngulangan kemiskinan di Kota Semarang, 

maka dapat dipastikan bahwa dalam upaya pemenuhan tujuan Negara yaitu 

mensejahterakan masyarakat akan menuai berbagai masalah. Berbagai kabar 

tentang meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kota Semarang merupakan 

indikasi kurangnya keseriusan Pemerintah Kota Semarang dalam 

menanggulangi kemiskinan di Kota Semarang. 

Pada 2009, jumlah warga miskin sebanyak 111.558 KK dengan 

398.009 jiwa, sedangkan jumlah penduduk 1.507.039 jiwa atau 26,41 persen 

masyarakat miskin. Oleh karena itu jika dibandingkan antara 2011 dengan 

2009, jumlah warga miskin di Kota Semarang pada 2011 naik 0,04 persen. 

(Online. http://krjogja.com/read/113101/www.computa.co.id/computashop/ 

[diakses 22/04/2012]) 

Hal ini merupakan suatu masalah besar yang harus segera di atasi oleh 

Pemerintah Kota Semarang karena pada tahun ini pasti jumlah tersebut akan 

semakin bertambah. 
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Masih banyak orang terlantar, fakir miskin, orang cacat, dan bahkan 

anak di bawah umur mencari uang demi makan sehari hari di persimpangan 

jalan di Kota Semarang menjadikan tanda bahwa kurangnya keseriusan 

penanganan dalam menanggulangan masalah kemiskinan di wilayah Kota 

Semarang. Untuk mengatasi masalah seperti ini, harus adanya peran aktif 

dari Pemerintah Kota Semarang yang akan didukung oleh masyarakat guna 

segera meningkatkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan. Tugas 

masyarakat yaitu berperan dalam penanggulangan kemiskinan dalam lingkup 

sekitarnya dan Pemerintah Kota bertugas memberikan kebijakan yang terarah 

pada upaya penyelesaian permasalahan kemiskinan. 

Setelah adanya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang 

Kesejahteraan Sosial, tinggal bagaimana penerapanya terhadap kebijakan 

yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang, dan seberapa besar hasil atas 

kebijakan tersebut terhadap penyelesaian masalah kemiskinan di Kota 

Semarang. 

1.3 Definisi Operasional 

1.3.1 Pemerintah Kota 

1.3.1.1 Pemerintah 

Pemerintah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

“sekelompok orang yg secara bersama-sama memikul tanggung jawab 

terbatas untuk menggunakan kekuasaan, penguasa suatu negara (bagian 
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negara).” Sedangkan Mahfud MD berpendapat dalam bukunya yang berjudul 

Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara sebagai berikut: 

“Pengertian pemerintah dalam arti sempit adalah 
organ/alat perlengkapan negara yang diserahi tugas 
pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. 
Dalam pengertian ini pemerintah hanya berfungsi 
sebagai badan Eksekutif (Bestuur). Pemerintah dalam 
arti luas adalah semua badan yang menyelenggarakan 
semua kekuasaan di dalam negara baik kekuasaan 
eksekutif maupun kekuasaan legislatif dan yudikatif. 
(Titik 2008:298)   

 

Dari uraian mengenai pengertian pemerintah di atas, maka penulis 

berpendapat bahwa pemerintah adalah seperangkat aparatur negara yang 

menjalankan fungsi untuk mengurus suatu wilayah berdasarkan hukum atau 

peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. 

1.3.1.2 Kota 

Definisi Kota menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “daerah 

permukiman yg terdiri atas bangunan rumah yg merupakan kesatuan tempat 

tinggal dari berbagai lapisan masyarakat.”  

Sedangkan definisi Kota menurut Amos Rappoport dibagi menjadi dua 

(2) yaitu definisi klasik dan modern, berikut adalah penjelasnya : 

Dari pengertian definisi klasik, Kota adalah suatu pemukiman-

pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, serta terdiri dari 

kelompok individu-individu yang heterogen dari segi sosial. 
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Sedangkan dari definisi modern, Kota adalah suatu Pemukiman 

dirumuskan bukan dari ciri-ciri morfologi kota tetapi dari suatu fungsi  yang 

menciptakan ruang-ruang efektif melalui pengorganisasian ruang dan hirarki 

tertentu. 

1.3.1.3 Pemerintah Kota 

Dari beberapa pengertian di atas penulis mengambil kesimpulan 

bahwa Pemerintah Kota adalah sekumpulan orang yang tergabung dalam 

suatu organisasi yang diberikan tugas oleh peraturan yang berlaku untuk 

mengelola dan mengurus kebutuhan suatu wilayah dengan pemukinan madat, 

dan memiliki penduduk yang bersifat heterogen, serta harus bertanggung 

jawab tentang apa yang mereka lakukan pada penguasa serta siapa yang 

berdaulat. 

1.3.2 Kemiskinan 

Definisi kemiskinan sangatlah beraneka ragam, tergantung dari segi 

mana kita melihatnya. Salah satunya adalah kemiskinan menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS). Untuk mengukur Kemiskinan, BPS menggunakan konsep 

memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang 

sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar 

makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 

Berbeda lagi definisi kemiskinan menurut Peraturan Daerah (Perda) 

Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008, kemiskinan adalah suatu kondisi sosial 
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ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak 

dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang 

bermartabat. 

Penulis dalam skripsi ini mengambil definisi kemiskinan yang 

digunakan oleh Pemerintah Kota Semarang, yaitu yang terdapat dalam Perda 

Nomor 4 tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang. 

Hal tersebut di atas didasarkan pada pemikiran penulis yang lebih sependapat 

bahwa kemiskinan tidaklah harus dilihat dari segi kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar makanan saja, akan tetapi kemiskinan harus 

dilihat dari kemampuan untuk memenuhi  sandang, pangan, papan, 

pendidikan, kesehatan, serta hak-hak sosial lainya. 

1.3.3 Penanggulangan kemiskinan 

Kata “Penanggulangan” apabila di kaji dalam bahasa Indonesia 

merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu 

bencana. Akan tetapi dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 

2008, penanggulangan kemiskinan adalah upaya mengatasi / atau 

menanggulangi kemiskinan. 

Penulis mendefisinikan kata “penanggulangan kemiskinan” adalah 

upaya untuk meningkatan taraf hidup suatu masyarakat. Hal ini berbeda 

dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, karena 

yang dilakukan oleh kota Semarang bukan hanya memberikan upaya untuk 
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meningkatkan taraf hidup masyarakat akan tetapi juga memberikan bantuan 

untuk bertahan hidup. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Permasalahan kemiskinan di dunia merupakan sumber berbagai 

masalah mulai dari kriminal warungan hingga terorisme dan masuknya 

ideologi selain ideologi Negara, hal ini juga terjadi di Indonesia, bahkan 

dampak dari kemiskinan sangatlah meprihatinkan, sehingga masalah ini perlu 

untuk di prioritaskan. Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah 

di serukan oleh pemerintah pusat sejak pada orde baru sampai sekarang guna 

mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yang salah satunya adalah 

mensejahterakan rakyat. 

Sejak Indonesia mencanangkan program desentralisasi, maka 

Pemerintah Daerah harus siap pula mengatasi permasalahan di wilayahnya 

sendiri. Pemerintah Daerah mengemban tanggung jawab yang begitu besar, 

terlebih lagi masalah kemiskinan yang menjadi sumber masalah negara.  

Indonesia di bagi menjadi tiga puluh empat (34) provinsi yang 

memiliki masalah yang berbeda-beda, akan tetapi kemiskinan selalu menjadi 

masalah pada tiap provinsi. Ibu Kota provinsi seharusnya memberikan contoh 

dalam program pengentasan kemiskinan, terlebih lagi di pulau jawa yang telah 

memiliki fasilitas yang sangat memadahi. Sebagai contoh, penulis akan 

meneliti program pengentasan kemiskinan di Kota Semarang sebagai ibu kota 

Propinsi Jawa Tengah. 
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Maka dari itu dalam penelitian ini perlu ditegaskan mengenai batas 

permasalahan yang akan di bahas, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih 

terfokus sesuai dengan judul yang penulis teliti. Batasan permasalahan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Pemerintah Kota Semarang menggunakan konsep kemiskinan menurut 

Peraturan Daerah Kota Semarang, yaitu kondisi social ekonomi seseorang 

atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kah-hak dasarnya untuk 

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hal 

ini berbeda dengan konsep BPS, dikarenakan konsep kemiskinan yang di 

gunakan BPS adalah kondisi seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya sesuai dengan garis kemiskinan, yaitu Rp.7000,- perhari. 

2) Konsep penanggulangan kemiskinan yang digunakan oleh penulis adalah 

konsep dimana pemerintah berupaya ntuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Dalam hal ini maksudnya adalah upaya pemerintah untuk 

memberikan penghasilan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan 

menaikan taraf hidupnya secara aktif, bukana pasif.   

3) Bentuk dari regulasi yang berlaku dalam penanggulangan kemiskinan di 

Kota Semarang sejak tahun 2011; 

4) Pihak yang berwenang menyusun hingga menerapkan strategi 

penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang tahun 2011; 

5) Strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang tahun 2011; 
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6) Bentuk akuntabilitas dalam penanggulangan kemiskinan di Kota 

Semarang sejak tahun 2011. 

1.5 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka 

guna memudahkan penulis melakukan penelitian, kemudian merumuskan 

dalam sebuah skripsi, atas dasar pemikiran yang di uraikan dalam latar 

belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1) Apa sajakah kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang 

terkait penanggulangan kemiskinan tahun 2011? 

2) Bagaimana pelaksanaan kebijakan strategis oleh Pemerintah Kota 

Semarang terkait dengan penanggulangan kemiskinan tahun 2011? 

3) Bagaimana strategi ideal dalam penanggulangan kemiskinan di Kota 

Semarang? 

1.6 Tujuan Penelitian 

Tujuan khusus dari penulisan ini yaitu : 

1.6.1 Untuk mengetahui kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang 

terkait penanggulangan kemiskinan tahun 2011. 

1.6.2 Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan strategis oleh 

Pemerintah daerah Kota Semarang terkait dengan penanggulangan 

kemiskinan. 

1.6.3 Untuk mengetahui bagaimana strategi yang ideal dalam penanggulanagn 

kemiskinan di Kota Semarang. 
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1.7 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya tujuan penulisan skripsi yang telah di uraikan penulis 

di atas, penulis juga memiliki pandangan mengenai manfaat yang akan di 

capai dari penulisan skripsi ini. 

Manfaat dan kegunaan dari skripsi ini yang ingin penulis dapatkan 

adalah : 

1.7.1 Secara Teoritis 

Secara teoritis, skripsi ini berguna sebagai reverensi mengenai peran 

Pemerintah Daerah terkait penanggulangan kemiskinan dalam kajian Hukum 

Administrasi Negara. 

1.5.1 Secara Praktis 

1.5.1.1 Bagi Penulis 

Manfaat yang dapat penulis ambil dari penulisan skripsi ini adalah 

untuk menambah dan memperdalam wawasan hukum khususnya Hukum 

Administrasi Negara, tentang kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatasi 

kemiskinan yang menjadi cita – cita negara kesejahteraan. 

1.5.1.2 Bagi Masyarakat 

Melalui penulisan skripsi ini penulis dapat memberikan sedikit 

pandangan dan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan 

bagi yang perlu menggunakan dasar-dasar untuk pemecahan kasus yang sama. 

1.5.1.3 Bagi Pemerintah Kota 
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Untuk membantu Pemerintah dalam menentukan tindakan untuk 

menyikapi kasus-kasus yang berhubungan dengan penanggulangan 

kemiskinan di Kota Semarang. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini disusun menjadi 3 (tiga) bagian yaitu pertama 

bagian awal, kedua bagian isi, dan ketiga bagian akhir. 

Bagian awal skripsi ini terdiri dari judul, persetujuan pembimbing, 

halaman pengesahan, halaman pernyataan, motto dan persembahan, kata 

pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.  

Bagian kedua adalah isi skripsi yang terdiri dari lima bab, yaitu: 

Bab 1   Pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, definisi operasional, identifikasi dan 

pembatasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan. 

Bab 2  Tinjauan pustaka terdiri dari sub bab, yaitu teori-teori yang 

berkaitan dengan peran, Pemerintah Daerah, Kota Semarang, 

kebijakan Pemerintah Daerah, serta Penanggulangan 

Kemiskinan. 

Bab 3  Metode penelitian yang memuat tentang pendekatan, fokus 

penelitian, sumber data, teknik dan alat pengumpulan data, dan 

kerangka berfikir. 
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Bab 4  Memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai, 

dasar yuridis penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang, 

Pelaksanaan Penanggulangan kemiskinan, konsep strategi 

penanggulangan kemiskinan, dan peran Pemerintah Kota 

Semarang dalam penanggulangan kemiskinanan.  

Bab 5  Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. 

Bagian ketiga adalah bagian akhir skripsi yang memuat daftar 

pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Peran Dalam Perspektif Sosiologis 

Peran menurut penulis merupakan suatu tindakan yang diharapkan 

oleh skenario, dalam hal ini skenario merupakan budaya atau peraturan yang 

berlaku dan memuat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

pemeran. Sedangkan Robert Linton (1936), seorang antropolog mengatakan: 

”Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor 

yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai 

dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang 

menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari”. (Online. 

http://de-kill.blogspot.com/2009/04/sosiologi-perspektif-realitas-sosial/ [akses 

8/2/12] ) 

Menurut teori ini penulis beranggapan seseorang yang mempunyai 

peran tertentu misalnya sebagai Pemerintah, mahasiswa, orang tua, wanita, 

dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tersebut berperilaku sesuai 

dengan peran tersebut. Mengapa seseorang memerintah, karena dia adalah 

pemerintah. Jadi karena statusnya adalah Pemerintah maka dia harus 

memberikan kebijakan yang baik pada rakyat yang dipimpinnya. Karena 

perilaku ditentukan oleh peran sosial. 



25 

 

Kemudian sosiolog yang bernama Glen Elder (1975) membantu 

memperluas penggunaan teori peran. Pendekatannya yang dinamakan “life-

course” bahwa: “setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap 

anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-

kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut”. (Online. 

http://konsultasikehidupan.wordpress.com/2009/05/07/teori-peran-role-

theory/ [akses7/2/12] ). 

Contohnya, sebagian besar warga Amerika Serikat akan menjadi 

murid sekolah ketika berusia empat atau lima tahun, menjadi peserta pemilu 

pada usia delapan belas tahun, bekerja pada usia tujuh belas tahun, 

mempunyai istri/suami pada usia dua puluh tujuh, pensiun pada usia enam 

puluh tahun. Di Indonesia berbeda, usia sekolah dimulai sejak enam tahun, 

punya pasangan hidup setelah berusia dua puluh satu tahun, pensiun usia lima 

puluh enam tahun. 

Untuk melihat secara sederhana penjelasan mengenai Teori Peran, apa 

dan bagaimana definisi serta mekanisme dari teori peran itu sendiri, maka 

terlebih dahulu dapat kita lihat penjelasan teori peran yang dikaji terhadap 

kehidupan sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

Dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Menurut  Dr. 

Johannes Garang adalah “makhluk berkelompok dan tidak mampu hidup 

menyendiri”. Sedangkan menurut Nana Supriatna “Makhluk sosial adalah 

makhluk yang memiliki kecenderungan menyukai dan membutuhkan 
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kehadiran sesamanya sebagai kebutuhan dasar yang disebut kebutuhan sosial 

(sosial needs)”. 

Dan menurut Aristoteles “Makhluk sosial merupakan zoon politicon, 

yang berarti manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi 

satu sama lain”. Menurut Momon Sudarma “Makhluk sosial merupakan 

makhluk yang dalam kesehariannya sangat membutuhkan peran makhluk 

yang lainnya”. (Online. http://carapedia.com/pengertian_definisi_mahluk 

_sosial_ menurut_para_ahli_info960/ [diakses 3/05/2012] )  

Mahluk sosial biasanya manusia akan menjadi apa dan siapa, 

tergantung pada lingkungan sekitarnya atau pada siapa ia bergaul. Manusia 

tidak bisa hidup sendirian, sebab terdapat adanya rasa saling ketergantungan 

satu sama lain. Dalam pergaulan hidup, manusia menduduki fungsi yang 

bermacam-macam. Dalam hubungan antar manusia terdapat seorang 

pemimpin dan bawahan, Pemerintah dan masyarakatnya, dan lain sebagainya. 

Menurut hubungan antar manusia ini, sebenarnya dalam pergaulan 

sosial itu sudah ada skenario atau peran-peran yang telah disusun oleh 

masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam 

pergaulannya. Contohnya manusia yang berkumpul disuatu tempat dengan 

jumlah yang banyak kemudian disebut sebagai masyarakat, masyarakat 

kemudian menunjuk seorang sebagai pemimpin, misalnya Ketua RT, yang 

berperan mengatur dan membimbing masyarakat. Kemudian dalam lingkup 

yang lebih besar yaitu negara, ditunjuk seorang presiden dengan peran yang 
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diatur oleh masyarakat sendiri. Jadi dengan kata lain sudah tertulis bahwa 

seorang presiden harus bagaimana, seorang gubernur harus bagaimana, 

seorang guru harus bagaimana, murid harus bagaimana. Demikian juga sudah 

tertulis peran apa yang harus dilakukan oleh suami, isteri, ayah, ibu, anak, dan 

seterusnya. 

Menurut teori ini, jika seorang mematuhi skenario, maka hidupnya 

akan harmonis, tetapi jika menyalahi skenario, maka ia akan dicemooh oleh 

”penonton” dan ditegur oleh ”sutradara”. Contohnya dalam era reformasi ini, 

bila seorang presiden menyalahi skenario atau perannya maka akan dapat di 

demo oleh masyarakat. 

Menurut Suhardono (1994:62) bahwa:“Setiap orang 
yang bertindak sebagai pelaku peran memikili 
kesadaran akan posisinya dalam masyarakat. Hal 
menduduki posisi atau kedudukan membawa 
konsekuensi berupa tekanan-tekanan yang datang 
dari sistem sosial dan belum tentu dapat dipenuhi, 
maka akan muncul dua kemungkinan. Pertama, 
pelaku akan memenuhinya secara lugas; kedua, 
memenuhinya secara buatan (adjective). 
(Online. www.mail-archive.com [diakses 3/1/12] ) 

 

Dari teori yang dijelaskan oleh Suhardono penulis mengambil 

kesimpulan bahwa setiap orang memiliki peran dan posisinya berdasarkan 

lingkungannya, dan dalam peran tersebut melekat suatu pertanggung jawaban 

yang secara langsung atau tidak langsung akan diminta oleh masyarakat 

sekitar. Dan orang yang menjalankan perannya secara benar akan memberikan 
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pertanggungjawaban secara lugas, dan yang tidak melakukan perannya 

dengan baik maka akan memberikan pertanggungjawaban dengan banyak 

manipulasi. 

Horton dan Hunt dan David Berry memiliki penjelasan yang hampir 

sama mengenai konsep peran. Mereka mejelaskan bahwa peran adalah 

perilaku yang diharapkan dari sesorang yang mempunyai suatu status 

Horton dan Hunt (1991: 118-119) mengatakan: “Konsepsi peran 

mengandaikan seperangkat harapan. Kita diharapakan untuk bertindak dengan 

cara-cara tertentu dan mengharapkan orang lain untuk bertindak dengan cara-

cara tertentu pula”.(Online.www.mail-archive.com/ [diakses 3/1/12] ). 

Dalam teori dari Horton dan Hunt penulis memahami bahwa suatu 

peran seseorang akan menghasilkan suatu harapan, dan tiap peran memiliki 

harap tersendiri, serta masyarakatpun memiliki harapan terhadap peran yang 

orang lain miliki pula. Hal ini pun diperkuat dengan teori yang dikemukakan 

oleh Berry. 

Berry (1982:99) mengatakan: “bila individu-individu menempati 

kedudukan- kedudukan tertentu maka mereka merasa bahwa setiap kedudukan 

yang meraka tempati itu menimbulkan harapan- harapan (expectations) 

tertentu dari orang-orang disekitarnya”. (Online. http://www.scribd.com/doc 

/25250322/5/Teori-peran/ [6/12/11] ). 

Lebih jelasnya kata “peran” atau “role” dalam kamus Oxford 

Dictionary diartikan : Aktor’s part; one’s task or function. Yang berarti aktor; 



29 

 

tugas seseorang atau fungsi. Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa 

Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada 

permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang 

yang berkedudukan di masyarakat. Ketika istilah peran digunakan dalam 

lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi (atau mendapatkan) 

sesuatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Karena itulah ada yang disebut dengan 

role expectation. 

Harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan 

atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima 

manfaat dari pekerjaan/posisi tersebut. Contohnya seperti peran sebagai 

Kepala Sekolah. Istilah peran, dipinjam dari panggung sandiwara untuk 

mencoba menjelaskan apa saja yang bisa dimainkan oleh seorang aktor. Peran 

sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu 

karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Kepala sekolah adalah seperti 

aktor panggung teater, ia bisa memainkan peranannya sebagai kewajiban yang 

tidak boleh tidak harus dimainkan. 

Menurut Komaruddin (1994;768), yang dimaksud peranan adalah: 

a. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang 

dalam manajemen; 

b. Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status; 

c. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata; 
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d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi 

karakteristik yang ada padanya; 

e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

2.2 Pemerintahan Daerah dan Kebijakan Publik di Daerah 

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut :  

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan 
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.” 

 
Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan 

di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah 

penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut 

asas desentralisasi dan unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah 

Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah. 

Sedangkan menurut S. Pamudji dalam bukunya Kerja Sama Antar 

Daerah dalam Rangka Membina Wilayah menyebutkan : “Pemerintahan 

Daerah adalah daerah otonom diselenggarakan secara bersama-sama oleh 

seorang kepala wilayah yang sekaligus merupakan kepala daerah otonom.” 
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(Pamudji,1985:15) (Online. http://makalah-ip.blogspot.com/2011/03/ 

pengertian-pemerintah-daerah [6/12/11]) 

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, maka pengertian 

dari Pemerintahan Daerah pada dasarnya sama yaitu suatu proses kegiatan 

antara pihak yang berwenang memberikan perintah dalam hal ini pemerintah 

dengan yang menerima dan melaksanakan perintah tersebut dalam hal ini 

masyarakat. 

Pemerintah daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan 

umum dari pusat, yang meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk 

kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Urusan 

pemerintahan umum yang dimaksud sebagian berangsur-angsur diserahkan 

kepada pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangga daerahnya, kecuali 

yang bersifat nasional untuk menyangkut kepentingan umum yang lebih luas. 

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel merupakan konsekuensi 

logis otonomi daerah yang semestinya memungkinkan: Semakin dekatnya 

pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat; Penyelesaian masalah-

masalah di daerah menjadi lebih terfokus dan mandiri; Partisipasi masyarakat 

menjadi lebih luas dalam pembangunan daerah; Masyarakat melakukan 

pengawasan lebih intensif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Keempat faktor tersebut hanya dapat berlangsung dalam suatu 

pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Pelaksanaan otonomi daerah 
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tanpa diimbangi dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

demokratis dan akuntabel, pada hakekatnya telah kehilangan jati diri dan 

maknanya. Pemerintahan daerah yang demokratis dapat dikaji dari dua aspek, 

yakni aspek tataran proses maupun aspek tataran substansinya. 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dikatakan demokratis secara 

proses, apabila pemerintahan daerah yang bersangkutan mampu membuka 

ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam semua pembuatan maupun 

pengkritisan terhadap sesuatu kebijakan daerah yang dilaksanakan. 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dikatakan demokratis secara 

substansial apabila kebijakan-kebijakan daerah yang dibuat oleh para 

penguasa daerah mencerminkan aspirasi masyarakat. Sesuatu pemerintahan 

daerah dikatakan akuntabel, apabila ia mampu menjalankan prosedur-

prosedur yang telah ada dan dapat mepertanggungjawabkannya kepada publik 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Kebijakan publik dalam definisi yang masyur dalam Dye adalah 

“whatever goverments choose to do or not to do”(dwiyanto,2009:17) artinya 

adalah apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit 

merupakan kebijakan. Jika dalam suatu kota terdapat jalan yang berlubang, 

jembatan yang rusak, sekolah rubuh hal tersebut bukanlah pemerintah kota 

tidak berbuat apa-apa. Diamnya pemerintah tersebt menurut Dye adalah 

kebijakan pemerintah. Interpretasi kebijakan menurut Dye harus di maknai 

dengan dua hal penting, pertama bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh 
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pemerintah, dan yang kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan entah 

dilakukan atau tidak oleh pemerintah. 

James E. Anderson mendefinisikan “kebijakan sebagai perilaku dari 

sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian 

aktor dalam bidang tertentu.” (Anderson, 1979:2-3). Artinya kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang yang berkuasa untuk menjalankan tujuan tertentu. 

Kebijakan publik lebih mudah dipahami jika dikaji tahap demi tahap. 

Hal inilah yang menjadikan kebijakan publik menjadi penuh warna dan 

kajianya amat dinamis. Dalam Dwiyanto (2009:20)menggambarkan proses 

kebijakan publik sebagai berikut: 

1. Perumusan masalah, hal ini berisi tentang 
penyusunan agenda yang berkaitan tentang 
informasi mengenai kondisi-kondisi yang 
menimbulkan masalah. 

2. Peramalah (forecasting), berisi tentang 
formulasi kebijakan yang maksudnya adalah 
memberikan informasi mengenai konsekuensi di 
masa mendatang dari diterapkanya alternative 
kebijakan termasuk apabila membuat kebijakan. 

3. Rekomendasi kebijakan, berisi tentang adopsi 
kebijakan yang memberikan informasi 
mengenai manfaat bersih dari setiap alternative 
dan merekomendasikan alternative kebijakan 
yang memberikan manfaat bersih paling tinggi. 

4. Monitoring kebijakan, berisi tentang 
implementasi kebijakan yang memberikan 
informasi mengenai konsekuensi sekarang dan 
masa lalu dari diterapkanya alternative 
kebijakan termasuk kendala-kendalanya. 
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5. Evaluasi kebijakan, berisi tentang penilaian 
kebijakan yang memuat informasi mengenai 
kinerja atau hasil dari suatu kebijakan. 
 

Kebijakan publik didaerah merupakan kebijakan pemerintah daerah 

yang menyangkut harat dan martabat masyarakat di daerahnya. Penyusunan 

kebijakan tersebut diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan daerah 

dengan potensi sumber daya yang ada, sehingga akan terwujud pembangunan 

yang efisien, efektif dan berhasil guna. Kebijakan di daerah disusun sebagai 

bagian dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan 

Visi dan Misi daerah tersebut guna meningkatan kesejahteraan masyarakat, 

layanan publik dan daya saing sebagaimana amanat otonomi daerah, serta 

meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan 

harmonisasi kehidupan serta mewujudkan supremasi hukum dalam 

menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 

Kebijakan publik diharapkan mampu memelihara integrasi nasional 

dan keutuhan bangsa Indonesia. Dengan otonomi daerah dapat mewujudkan 

hubungan kekuasaan menjadi lebih adil, proses demokrasi di daerah berjalan 

baik dan adanya peningkatan kesejahteraan di daerah. Daerah memiliki 

kepercayaan kepada pemerintah pusat yang akhirnya dapat memperlancar 

pembangunan bangsa melalui keutuhan nasional. 

Implementasi kebijakan publik di daerah berimplikasi pada 

pembanguna daerah. Pembangunan daerah diharapkan "terwujudnya 
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kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara serasi, 

profesional, dan berkelanjutan". Dalam konteks tersebut pembangunan daerah 

yang dilakukan pemerintah pada daerah dalam rangka reposisi paradigma baru 

pembangunan daerah yang berbasis kewilayahan, kemitraan pembangunan, 

lingkungan hidup, serta penerapan good governance dengan strategi sebagai 

berikut : 

1. Mendorong dan memfasilitasi koordinasi 
perencanaan pembangunan daerah. 

2. Mengembangkan kapasitas kelembagaan 
pembangunan daerah. 

3. Mendorong terciptanya keselarasan dan 
keserasian pembangunan daerah. 

4. Mendorong dan memfasilitasi 
pengembangan / pendayagunaan potensi 
daerah. 

5. Mengembangkan fasilitasi penataan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 

6. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi 
penembangan investasi dan usaha daerah. 

7. Mengembangkan SDM aparatur pengelola 
pembangunan daerah yang profesional 
dalam pelayanan pembangunan di daerah. 
(Indiahono, D 2009 : 212) 

Menurut Edward dalam Indiahono, D (2009 : 212) mengatakan bahwa 

model implementasi kebijakan publik menunjuk pada empat variable yang 

berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, empat 

variable tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur 

birokrasi.  
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Dari kutipan di atas yang dimaksud oleh Edward menurut penulis 

adalah : 

1. Komunikasi, yaitu suatu kebijakan publik akan dapat dilaksanakan 

dengan baik dan efisien jika terjadi komunikasi antara pelaksana 

program dan sasaran program tersebut. hal ini sangatlah penting 

dikarenakan suatu program dapat terlaksana dengan baik jia sasran 

program tersebut mengetahui lebih dalam program yang akan 

merka terima sehingga tidak akan adanya distorsi atas kebijakan 

dan program. 

2. Sumber daya, maksunya suatu program kebijakan haruslah di 

dukung oleh sumberdaya yang memadahi. Baik sumber daya 

manusia maupun sumberdaya finansial. Hal ini sangatlah penting 

dikarenakan suatu program tidak akan berjalan maksimal apabila 

hanya dilengkapi oleh satu sumberdaya tersebut. 

3. Disposisi, yaitu menunjuk pada implementator program atau 

pelaksana program tersebut. karakter yang harus dimiliki oleh 

pelaksana program adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. 

4. Struktur birokrasi, aspek struktur birokrasi ini mencakup 

mekanisme dan struktur organisasi. Suatu program haruslah 

memiliki mekanisme kerja, atau standar operasional prosedur. Dan 

yang kedua adalah struktur organisasi, hal ini sangatlah penting 

karena suatu susunan organisasi yang jelas mempengaruhi 
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keutuhan suatu program serta pengambilan keputusan yang akan di 

ikuti oleh seluruh pemangku bajatan dalam organisasi tersebut. 

Dalam hal pembentukan kebijakan daerah diperlukan partisipasi 

masyarakat artinya pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat umum 

dalam pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan 

kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta 

pembinaan masyarakat. 

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan berada pada urutan 

yang sangat tinggi dalam agenda desentralisasi, seperti yang diamanatkan oleh 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Ini 

berarti bahwa undang-undang harus menjamin partisipasi masyarakat. Dengan 

partisipasi masyarakat diharapkan: 

1) Kebijakan daerah didasarkan terutama pada kepentingan dan 

kebutuhan masyarakat. Berbagai kebijakan atau peraturan akan lebih 

sesuai dengan kenyataan dan lebih mungkin memenuhi harapan-

harapan masyarakat lokal. 
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2) Mendorong masyarakat lokal untuk lebih mematuhi kebijakan atau 

peraturan dan bertanggung jawab secara sosial. Masyarakat akan 

cenderung lebih patuh terhadap peraturan yang pembuatannya 

melibatkan mereka secara aktif. 

 

2.3 Negara Kesejahteraan dan Penanggulangan Kemiskinan 

Negara Kesejahteraan (Welfare State = Sosial Service State) adalah 

Negara yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Negara adalah alat 

yang dibentuk rakyatnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran 

dan keadilan sosial. Teori Negara Kesejahteraan menurut Kranenburg dalam 

bukunya Arif Hidayat (2011) adalah  ”Tujuan negara bukan sekadar 

memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan 

kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, serta menyelenggarakan 

masyarakat adil dan makmur.” Ia juga menyatakan bahwa upaya pencapaian 

tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata, seimbang. 

Pemerintah seharusnya dapat mengenali apa yang menjadi kebutuhan, 

permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan 

benar, karena kebijakan yang dibuat akan dapat mencerminkan apa yang 

menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat. Dalam Teori Negara Kesejahteraan 

suatu kemiskinan yang ada dalam masyarakat harus segera di selesaikan. 

Dengan penanggulangan kemiskinan tersebut dapat membantu tercapainya 

fungsi negara kesejahteraan. 
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Kata “Penanggulangan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

proses, cara, proses menanggulangi. Dan menangulangi menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia artinya mengatasi. Kemiskinan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah dasar kata “ Miskin “ yang artinya tidak berharta 

benda, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah) yang mendapatkan 

akhiran –an, sehingga arti kemiskinan menjadi keadaan miskin, kemelaratan, 

dan kekurangan. Dapat ditarik kesimpulan penanggulangan kemiskinan 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya atau cara atau proses 

menanggulangi keadaan miskin, kemelaratan, dan kelaparan. 

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, 

pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebab-kan oleh kelangkaan 

alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan 

dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang 

memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya 

melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya 

dari sudut ilmiah yang telah mapan. 

Sedangkan penangulangan kemiskinan dalam Undang–Undang 

Nomor. 11 Tahun 2009 Bab IV Pasal 19 adalah kebijakan, program, dan 

kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian 

dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. 
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Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan meningkatkan 

pendapatan masyarakat miskin atau dengan mengurangi beban kebutuhan 

dasar mereka. Peningkatan pendapatan dapat dilakukan dengan memberikan 

bantuan sosial atau meningkatkan peran serta masyarakat miskin dalam 

kegiatan ekonomi. Sedangkan mengurangi beban pengeluaran mereka dengen 

memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, air bersih 

serta sanitasi melalui kemudahan dan peningkatan akses terhadap kebutuhan 

dasar masyarakat miskin. 

Pemerintahan SBY memiliki komitmen dalam penanggulangan 

kemiskinan di Indonesia. Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan menginstruksikan kepada 

seluruh Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dan seluruh Lembaga Pemerintah 

Non Kementerian serta seluruh Gubenur, Bupati dan WaliKota untuk 

melaksanakan program-program pembangunan yang berkeadilan, meliputi: 

keadilan untuk semua (Justice for All), pencapaian tujuan pembangunan 

Millennium Development Goals (MDG’s), serta Program Pro Rakyat. 

Sedangkan yang dimaksudkan dengan Millennium Development Goals 

adalah Deklarasi hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 

negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada tahun 

2000 sampai dengan tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan 

rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. 
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Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-

pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang 

menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan 

pendidikan dasar, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat 

pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3, dan mengurangi 

hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 

2015. 

Program pro rakyat memfokuskan pada program penanggulangan 

kemiskinan berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan masyarakat, program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan usaha mikro dan kecil. 

Untuk program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga salah 

satunya adalah Pemerintah telah meluncurkan program keluarga harapan. 

program keluarga harapan merupakan program yang memberikan bantuan 

tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Adapun tujuan dari 

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi kemiskinan dan 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok 

masyarakat miskin, sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target 

MDGs. 

Sedangkan penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan 

Masyarakat, Pemerintah telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM Mandiri merupakan program nasional 
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dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan 

program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

masyarakat. Tujuan PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan 

kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. 

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha 

mikro dan kecil merupakan program yang bertujuan untuk memberikan akses 

dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek 

penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada 

masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas 

hidupnya. 

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan 

kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah: 

1) Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, 

2) Memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar, 

3) Meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha. 

Dari uraian di atas jelaslah bahwa Pemerintahan sekarang memiliki 

komitmen yang kuat dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. 

Penanggulangan kemiskinan di Indonesia bukan hanya tanggung jawab 

Pemerintah pusat semata namun juga perlu mendapat dukungan dari para 

stakeholder dan juga peran serta Pemerintah daerah dan Kota sebagai wakil 

dari Negara dalam memerangi kemiskinan di Indonesia. 
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Tugas Pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan adalah 

meneruskan apa yang telah di terapkan oleh Pemerintah Pusat, serta membuat 

program pengentasan kemiskinan yang dibutuhkan oleh daerah dan 

disesuaikan dengan pendapatan daerah. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Dasar Penelitian 

“Penelitian dalam bahasa inggris disebut research, yaitu suatu 

aktivitas pencarian kembali pada kebenaran (truth). Pencarian kebenaran 

adalah upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang 

terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap 

masalah yang dihadapinya”. (Fajar dan Achmad, 2010: 20-21). 

Penulis berpendapat, penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk 

memahami dan memecahkan suatu permasalahan dan mendapatkan kebenaran 

yang ilmiah. Kebenaran ilmiah disini bukan berarti kebenaran hakiki, 

melainkan suatu kebenaran berdasarkan kemampuan indra, serta kekuatan 

daya pikir manusia. 

Sedangkan “methodologi” berasal dari kata metode yang berarti “jalan 

ke”. Metodologi penelitian dapat diartikan, “sebagai suatu cara atau jalan 

yang harus digunakan untuk tujuan menemukan, mengembangkan dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan”. (Soerjono Sukanto, 1985: 45) 

Pada hakekatnya, metodologi sebagai cara yang lazim dipakai dalam 

penelitian untuk memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, 

menganalisa, dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa suatu metodologi merupakan unsur mutlak yang harus 
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ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa diperlukan usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji suatu kebenaran dari pengetahuan melalui 

suatu metode yang ilmiah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam 

penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. 

Motode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah 

“prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati” (Moleong, 

2007: 4). Sedangkan menurut Afifudin dan Saebani (2009:57) metode 

kualitatif adalah diartikan sebagai “metode yang digunakan untuk meneliti 

kondisi subyek yang alamiah, (lawanya eksperimen) dimana peneliti 

merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukakan secara 

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian 

lebih menekankan makna daripada generalisasi”. 

Penulis lebih memilih menggunakan metode kualitatif karena 

beberapa pertimbangan, pertama, “menyelesaikan metode kualitatif akan lebih 

mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini 

menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan 

responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyelesaikan 

diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai 

yang dihadapi” (Moleong, 2007: 9-10). 
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Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library 

research) dan empiris atau penelitian terkait dengan observasi atau kejadian 

yang dialami sendiri oleh penulis. Menurut Soerjono Soekanto, (1985:11) 

“penelitian hukum normatif mencakup lima macam penelitian, yaitu 

penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sisitematika hukum, 

penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian perbandingan hukum 

dan penelitian sejarah hukum.” 

. Secara umum kalau dibaca dalam buku – buku hukum yang ditulis 

para ahli hukum empiris, tidak begitu tampak adanya tipe penilitian 

didalamnya. Akan tetapi kalau dipelajari sesugguhnya ada dua tipe, yaitu 

yuridis sosiologis dan sosiologis tentang hukum. 

“Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis 

mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat.” (Mukti Fajar, 

2009:51) perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat 

interaksi dengan sistem norma yang ada atau peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Interaksi ini merupakan respon masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan yang mengikat mereka. “Penelitian hukum yuridis-sosiologis 

biasanya digunakan untuk efektifitas bekerjanya hukum didalam masyarakat” 

(Mukti Fajar, 2009:52). 

Penelitian hukum dengan model penelitian yuridis, hampir sama 

dengan penelitian sosiologi tentang hukum. Penelitian sosiologi tentang 
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hukum adalah penelitian tentang hukum yang berlaku di dalam masyarakat. 

Akan tetapi yang dimaksudkan hukum dalam konsep ini bukanlah definisi 

hukum pada layaknya yang berkembang pada masyarakat. Hukum disini 

adalah perilaku masyarakat yang ajeg atau tetap dan mendapatkan legitimasi 

secara sosial dimana masyarakat taat dan tunduk akan hukum tersebut. 

Penelitian hukum diatas, dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara teknik observasi Selain itu, untuk studi lapangan dapat 

dipakai teknik studi waktu dan gerak (time and motion study), misal dibantu 

dengan peralatan kamera, TV dan perekam yang lain. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam 

penelitian skripsi ini, dikarenakan fokus penelitian pada dasarnya adalah 

“masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui 

kepustakaan ilmiah maupun kepustakaan lain.”(Moleong, 2009:97). 

Penentuan fokus penelitian kualitatif diarahkan pada tiga pendekatan, 

yaitu Informatical approach, pendekatan partisipatif murni, pendekatan 

literatur atau dokumentasi. Informatical approach merupakan penentuan 

fokus penelitian dari hasil informasi yang dikemukakan secara langsung oleh 

Key informant (instrument kecil) yang ada dilokasi penelitian. Pendekatan 
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partisipatif murni merupakan hasil dari penjelajahan penulis secara langsung 

dengan situasi sosial di lapangan, dan fokus diperoleh secara apa adanya di 

lapangan. Sedangkan pendekatan literature atau dokumentasi diartikan 

sebagai bagian dari penentuan fokus penelitiandengan mempertimbangkan 

penelitian-penelitian yang telah ada atau perenungan teoritis yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

Setelah mengemukakan teori tentang fokus penelitian, maka penulis 

memililih untuk membahas peran Pemerintah Kota Semarang dalam program 

pengentasan kemiskinan. kaitanya dengan hal tersebut, fokus dalam skripsi ini 

penulis jabarkan menjadi 3 (tiga) poin permasalahan yang muncul yaitu: 

1. Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang terkait 

penanggulangan kemiskinan tahun 2011. 

2. Pelaksanaan kebijakan strategis oleh Pemerintah Kota Semarang 

terkait dengan penanggulangan kemiskinan tahun 2011. 

3. Strategi ideal dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. 

Dari pemfokusan masalah yang diambil oleh penulis ini diharpkan 

dapat memperjelas dan mempertajam bahasan yang akan diambil oleh penulis 

sehingga lebih detail dan rinci. 
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3.3 Sumber Data 

Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Sumber data pada 

penelitian ini dibagi menjadi tiga (3), yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam peneltian hukum dapat dilihat 

sebagai data yang yang merupakan perilaku hukum dari masyarakat. 

Data dalam skripsi ini diperoleh dari dokumen, dan wawancara. 

Dokumen diskripsi ini merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

yang dapat berupa dokumen dari suatu peristiwa, maupun karya-karya 

yang bersumber dari peristiwa hukum tertentu. Sumber data ini 

diperoleh dari lapangan dimana penelitian ini akan dilaksanakan. 

Untuk memperoleh data ini digunakan metode wawancara. Data ini 

diperoleh dari hasil jawaban  serta dokumen informan yang terkait. 

Narasumber yang akan diwawancarai pada skripsi ini ada  tiga 

(3), yaitu pihak yang mengurusi masalah kemiskinan pada Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Kota Semarang, Tim Penanggulangan 

Kemiskinan, serta warga Kota Semarang yang menjadi sasaran 

program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang tahun 2011. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang 

diperoleh dari hasil telaah pustaka terhadap berbagai literature atau 

bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian 
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yang sering disebut sebagai bahan hukum. Studi kepustakaan dalam 

skripsi ini adalah sumber data dari dokumen-dokumen seperti buku, 

brosur, arsip dinas terkait, thesis, internet serta karangan yang ada 

hubungannya dengan judul dan permasalahan pada skripsi ini. 

c. Data tersier 

Data tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat 

menjelaskan baik bahan hukum sekunder maupun primer, yang berupa 

kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.  

3.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan taknik 

pengumpulan data dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik 

primer, sekunder, maupun tersier. Dalam penelitian ini penulis akan 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Library research (Studi Kepustakaan) dan dokumentasi 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan studi kepustakaan, yaitu cara pengumpulan data dengan 

bersumber pada bahan-bahan pustaka. Bahan pustaka yang dimaksud 

adalah sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka yang berada pada 

akhir skripsi ini. 

b. Teknik Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui 

proses tanya jawab lisan secara langsung antara penulis dengan 



51 

 

responden untuk mendapatkan informasi. Wawancara merupakan hal 

penting dalam penelitian hukum ini, dikarenakan apabila tidak 

menggunkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, maka 

penulis akan kehilangan data yang hanya dapat diperoleh dengan jalan 

bertanya secara langsung.  

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan: 

1. Sri Hartono S.Sos, M.M selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Semarang 

2. Dini Inayati, S.T selaku Tim Penanggulangan Kemiskinan,  

3. Sutrisno selaku Kabid Penderita Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) di Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga  

4. Suratmi, fanti, sukino, selaku warga Kota Semarang yang menjadi 

sasaran program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang 

tahun 2011. 

3.5 Validitas Data (Keabsahan Data) 

Validitas data merupakan ukuran suatu data tentang kevalidan serta 

sah atau tidaknya dta tersebut. Suatu data dapat dikatakan valid apabila 

mampu dan atau membantu mengungkapkan permasalahan yang penulis 

peroleh dalam skripsi ini. Untuk mengabsahkan data diperlukan teknik 

pemeriksaan data. ”Teknik keabsahan data atau biasa disebut validitas data 

didasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan, keterlatihan, 

ketergantungan, dan kepastian” (Moleong 2004: 324). “Teknik triangulasi 
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adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu” (Moleong 2004:330). 

Triangulasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah triangulasi 

dengan sumber. Triangulasi yang digunakan antara lain sebagai berikut: 

1. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu 

yang berbeda dalam metode kualitatif. 

2. Memanfaatkan pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan 

kembali derajat kepercayaan data dari pemanfaatan pengamat akan 

membantu mengurangi bias dalam pengumpulan data. 

3.6 Analisis Data 

“Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data” 

(Moleong 2009:248). 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia 

dari berbagai “sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan 

dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan 

sebagainya” (Moleong 2009:248). 

Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang 

susunannya dibuat secara sistematik sehingga kesimpulan akhir dapat 
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dilakukan berdasarkan data tersebut. Pengolahan data dalam penelitian ini 

dilakukan dalam empat tahap yaitu: 

5. Pengumpulan Data 

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya 

sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan. 

6. Reduksi Data 

“Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan  dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis dilapangan” (Miles 2007: 16). 

7. Penyajian Data  

“Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

diberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan” (Miles 2007: 17) 

8. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan 

dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi 

selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini, 

didasarkan pada “reduksi data dan sajian data yang merupakan 

jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian” (Miles 2007: 

92). 

Keempat komponen tersebut saling  mempengaruhi dan terkait. Yang 

harus peneliti lakukan pertama adalah melakukan penelitian di lapangan 
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dengan menggunakan wawancara atau observasi yang disebut tahap 

pengumpulan data. 

Karena data yang di kumpulkan banyak maka perlu di adakan reduksi 

data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan 

data juga di gunakan untuk penyajian data. Dan setelah melakukan langkah 

tersebut, maka saatnya penulis mengambil keputusan atau verifikasi tentang 

data yang akan digunakan dan tidak digunakan. 

 

3.7 Kerangka Berfikir 

Alur berfikir dalam penulisan skripsi ini adalah berawal dari salah satu 

tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mensejahterakan rakyat 

Indonesia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah terutama di 

Kota Semarang. 

Alur dari penulisan skripsi ini akan penulis jabarkan dalam bentuk 

skema sebagai berikut. 
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Bagan 3.1 
Bagan Alur Krangka Fikir 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 
Tahun 2008 Tentang Penanggulangan 
Kemiskinan 

UUD 1945 

Pasal 28 H Undang – Undang Dasar 1945 

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial  

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan  

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pedoman 
Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan 
Kabupaten/Kota  

1. Teori 
kebijakan 
publik dan 
pemerintah 
daerah 

2. Teori Negara 
kesejahteraa
n dan 
Penanggulang
an 

Kurangnya kesejahteraan masyarakat, naiknya jumlah 
warga miskin di Kota Semarang 

kebijakan strategis Pemerintah Kota Semarang dalam 
penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang 

Identifikasi dan proyeksi terhadap kebijakan strategis dalam 
program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang 

Kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang 
 

Strategi ideal dalam penanggulangan kemiskinan 
di Kota Semarang 

1. Wawancara  
dan observasi 

2. Library 
research 
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.Penjelasan: 

a) Input (input) 

Penulis mendasarkan penelitian ini pada dasar-dasar hukum nasional 

yaitu pembukaan Undang – Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 

1945,Pasal 34 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12); selain dasar 

hukum nasional ada juga dasar hukum daerah, yaitu Peratura Daerah Kota 

Semarang No.4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota 

Semarang. 

b) Procees (proses) 

Yang kemudian dasar-dasar hukum tersebut dijadikan sebagai 

landasan dalam penelitian tentang Peran Pemerintah Kota Semarang Dalam 

Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang (Kajian Yuridis BAB IV 

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan 

mengkaji beberapa permasalahan yaitu : 

1) Kebijakan strategis yang dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang 

terkait penanggulangan kemiskinan. 

2) Pelaksanaan kebijakan Pemerintah daerah Kota Semarang terkait 

dengan penanggulangan kemiskinan. 

c) Output (tujuan) 
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Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui strategi ideal 

penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. 

d) Outcome (manfaat) 

Untuk mengidentifikasi dan memproyeksikan kebijakan strategis 

penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang dengan tujuan 

mensejahterakan masyarakat.  
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Semarang 

4.1.1 Pembagian Administratif Pemerintah Kota Semarang 

Kota Semarang yang memiliki luas wilayah 373,70 Km², secara 

administratif terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan.(Online. 

http://Semarangkota.go.id /kondisiumum [akses 8/3/12]). Berikut ini adalah 

grafik yang menunjukan luas wilayah administrasi per Kecamatan di Kota 

Semarang. 

Grafik 4.1 

Grafik Wilayah Administrasi Kota Semarang (Km²) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Badan Pusat Statistik Kota Semarang 
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Dari grafik diatas, dapat dilihat dua (2) Kecamatan yang mempunyai 

wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km² dan 

Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km². Sedangkan 

kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang 

Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km² diikuti oleh Kecamatan Semarang 

Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km². 

Wilayah Kota Semarang sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten 

Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan 

Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa. 

4.1.2 Kemiskinan di Kota Semarang 

4.1.2.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Semarang 

Berdasarkan data statistik Kota Semarang, penduduk Kota Semarang 

periode tahun 2005-2009 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,4% per 

tahun. Pada tahun 2005 adalah 1.419.478 jiwa, sedangkan pada tahun 2009 

sebesar 1.506.924 jiwa. (Online. http://Semarangkota.go.id /kondisiumum 

[akses 8/3/12] ) 

Peningkatan penduduk tersebut menurut penulis di sebabkan karena 

Kota Semarang memiliki fasilitas yang memadahi bagi penduduknya, serta 

daya tarik perdagangan, dan perkantoran. Akan tetapi dengan meningkatnya 

penduduk kota Semarang, maka kemiskinanpun ikut meningkat. Hal tersebut 

diatas dikarenakan oleh adanya persaingan kerja serta pendapatan yang 
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akhirnya membuat diskriminasi bagi rakyat kecil dan menguntungkan bagi 

golongan berpunya. 

Berikut adalah data warga miskin tahun 2011 yang diberikan oleh 

BAPPEDA Kota Semarang kepada penulis : 

Tabel 4.1 

Jumlah Warga Miskin Kota Semarang Perkecamatan Tahun 2011 

No Kecamatan Jumlah KK Jumlah Jiwa 

1 Semarang Tengah 5.877 19.392 

2 Semarang Utara 15.628 55.458 

3 Semarang Timur 7.710 26.534 

4 Gayamsari 7.004 25.563 

5 Genuk 7.892 29.859 

6 Pedurungan 6.073 22.743 

7 Semarang Selatan 6.368 20.710 

8 Candisari 7.770 26.675 

9 Gajah Mungkur 4.630 15.612 

10 Tembalang 13.098 46.374 

11 Banyumanik 5.888 20.473 

12 Gunung Pati 7.138 23.603 

13 Semarang Barat 15.174 52.805 

14 Mijen 5.927 18.694 

15 Ngaliyan 8.027 28.044 

16 Tugu 4.443 15.859 

 Jumlah 128.647 448.398 

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, 2011 
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Data diatas menggungkapkan bahwa warga miskin kota Semarang 

telah merata di berbagai kecamatan, baik kecamatan tersebut berada di tengah 

kota dengan memiliki fasilitas yang tentunya tercukupi, maupun di ujung kota 

yang memiliki fasilitas seadanya. 

4.1.2.2 Ciri-Ciri Kemiskinan di Kota Semarang 

Kota Semarang sebagai salah satu Kota Besar dan metropolitan di 

Indonesia ternyata masih menyimpan permasalahan kemiskinan di 

masyarakatnya. Ciri kemiskinan perkotaan yang ada di Kota Semarang sangat 

erat kaitannya dengan: 

1) Masalah pertambahan jumlah penduduk 
disebabkan adanya urbanisasi dari daerah 
di luar kota Semarang. 

2) Masalah pemukiman antara lain 
disebabkan luas lahan yang terbatas dan 
jumlah penduduk bertambah menjadikan 
pemukiman yang padat dan kondisi 
sanitasi yang tidak layak. 

3) Penurunan kualitas lingkungan disebabkan 
karena kemampuan warga masyarakat 
untuk meningkatkan kualitas lingkungan 
sangat terbatas serta penataan lingkungan 
yang tidak terencana dengan baik terkait 
dengan sanitasi lingkungan. 
(sumber : BAPPEDA Kota Semarang: 
Rencana Strategi kemiskinan [Strategi 
Penanggulangan Kemiskinan Daerah] 
Kota Semarang Tahun 2011-2015). 

 

Kutipan diatas menjelaskan bahwa kemiskinan di Kota Semarang 

disebabkan oleh adanya pertambahan jumlah penduduk yang diakibatkan 

karena adanya urbanisasi dari daerah lain sebagai konsekuensi kota 
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metropolitan dengan berbagai fasilitas. Dengan adanya pertambahan jumlah 

penduduk tersebut maka akan memaksa penggunaan lahan yang awalnya 

berupa pertanian, perkebunan, bahkan hutan sebagai tempat tinggal atau 

perkampungan. Hal ini pun berakibat buruk pada penataaan lingkungan. 

4.1.2.3 Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang 

Penyebab kemiskinan di Kota Semarang tidak jauh berbeda dengan 

kota-kota metropolitan lain. Berikut adalah penyabab kemiskinan di Kota 

Semarang yang penulis dapat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kota Semarang (BAPPEDA Kota Semarang) :  

1. Kemiskinan fisik/biologis yaitu kondisi 
seseorang yang secara fisik tidak mampu 
mengatasi keadaan dirinya karena keterbatasan 
fisik seperti jompo atau cacat. 

2. Kemiskinan kapasitas dasar yaitu kondisi 
seseorang yang memiliki kondisi kesehatan 
yang rendah, ketrampilan rendah, keahlian 
rendah dan pendidikan rendah. 

3. Kemiskinan mentalitas yaitu kondisi seseorang 
yang malas, putus asa, tergantung, tidak 
berdaya, tidak kreatif dan inovatif, pasrah. 

4. Kemiskinan modal yaitu kondisi seseorang yang 
tidak memiliki faktor-faktor produksi.  

(sumber : BAPPEDA Kota Semarang: Rencana 
Strategi kemiskinan [ Strategi Penanggulangan 
Kemiskinan Daerah] Kota Semarang Tahun 2011-
2015) 

Pada kutipan di atas, yang dimaksud kemiskinan fisik adalah 

kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang menghadapi 

dirinya yang mengalami kecacatan baik mental dan atau fisik. Contohnya 
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adalah banyaknya orang peminta-minta di persimpangan jalan dikarenakan 

tidak memiliki kaki, tangan, atau bagian tubuh lainya. 

Yang dimaksudkan kemiskinan kapasitas dasar adalah suatu 

kemiskinan yang disebabkan karena keterbatasan keterampilan, pendidikan, 

dan atau kesehatan. Hal ini biasanya dialami oleh manusia yang kurang 

berpendidikan, sehingga keperdulian akan kesehatanpun menipis. Contohnya 

masyarakat yang mengalami kemiskinan kapasitas dasar adalah para pekerja 

nelayan, petani tanpa lahan. 

Kemiskinan mentalis merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh 

kemalasan, kepasrahan, ketidakberdayaan. Hal ini biasanya dialami oleh 

masyarakat yang salah pergaulan dan akhirnya yang mereka lakukan adalah 

mencari nafkah dengan jalan kejahatan. Sebagai contoh adalah banyaknya 

gelandangan, dan pengamen di persimpangan jalan. 

 Kemiskinan modal adalah suatu keadaan miskin yang disebabkan 

oleh tidak adanya modal untuk memulai usaha, orang yang mengalami 

kemiskinan modal merupakan orang dengan keinginan membuka suatu usaha 

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai contohnya adalah para ibu rumah 

tangga di sudut kota yang ingin membuka usaha, tetapi kehidupan mereka 

tidak mendukung dikarenakan kekurangan dana, serta untuk makan saja masih 

diangggap berat. 
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Disamping penyebab kemiskinan di atas, adapula faktor 

yangmenyebabkan kemiskinan dari luar, berikut yang penulis temukan setelah 

melakukan penelitian di BAPPEDA : 

Penyebab kemiskinan eksogen atau faktor dari luar diantara 
lain adalah sebagai berikut: 
1. Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang 

muncul karena lebih banyak disebabkan oleh 
dampak kebijakan yang mengakibatkan 
ketidakberdayaan masyarakat. 

2. Kemiskinan Kultural adalah kemiskinan yang 
disebabkan nilai-nilai yang negatif atau kebiasaan 
yang tidak memberikan nilai positif terhadap 
kemajuan individu maupun masyarakat. 

3. Kemiskinan Alamiah adalah kemiskinan yang 
disebabkan oleh   kondisi alam dan geografis 
yang tidak mendukung terhadap peningkatan 
kesejahteraan individu dan masyarakat. 

(sumber : BAPPEDA Kota Semarang: Rencana Strategi 
kemiskinan [Strategi Penanggulangan Kemiskinan 
Daerah] Kota Semarang Tahun 2011-2015) 

Yang dimaksud kemiskinan struktural pada kutipan diatas adalah 

kemiskinan yang akibatkan oleh kebijakan pemerintah, contohnya adalah 

kebijakan program Jamkesmas dilakukan dengan sistem pembatasan kuota, 

padahal seharusnya kebijakan ini ditunjukan untuk seluruh masyarakat 

miskin. kemiskinan kultural dalam kutipan diatas mengandung arti 

kemiskinan yang disebabkan oleh kebiasaan yang membawa nilai negatif. 

Contohnya adanya kebiasaan meminum-minuman keras pada saat ada pesta 

pernikahan. 

Dan yang dimaksudkan kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang 

disebabkan oleh kondisi alam yang kurang mendukung, contohnya seringnya 
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banjir yang mengakibatkan gagal panen, dan menghanyutkan ikan-ikan di 

tambak petani nelayan. 

 

4.2 Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam penanggulangan 

Kemiskinan di Kota Semarang 

4.2.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Pemerintah Kota Semarang 

dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang. 

Dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat mengamanatkan bahwa Negara 

mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dalam 

rangka mewujudkan tujuan bangsa Indonesia. Demi pelaksanaan amanat 

tersebut, Kota Semarang sebagai salah satu ibu kota provinsi yang terdapat 

dalam kesatuan Republik Indonesia berusaha melakukan pelayanan dan 

pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan 

berkelanjutan. 

Hal tersebut diatas menurut Bab V (lima) Undang – Undang Nomor 

11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, harus dilakukan oleh 

Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah  yang bahkan setelah terbitnya 

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor 12 

Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.  

Maka Pemerintah Kota Semarang turut serta memiliki tugas dan 

wewenang yang telah diberikan oleh Pemerintah pusat guna menciptakan 
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masyarakat sejahtera yang berazas otonomi dengan tujuan membantu cita–cita 

bangsa Indonesia. 

Dalam pasal 1 (satu) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 15 

Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan disebutkan 

bahwa penanggulangan  kemiskinan adalah kebijakan dan program 

pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, 

terencana dan bersinergi dengan dunia usaha  dan masyarakat untuk 

mengurangi jumlah pendudukan miskin  dalam rangka meningkatkan derajat 

kesejahteraan rakyat. Ditambah lagi dalam pasal 2 (dua) Peraturan Presiden 

Republik Indonesia No 15 Tahun 2010 disebutkan bahwa arah kebijakan 

penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), arah kebijakan penanggulangan 

kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD). 

Pemerintah Provinsi Jawa tengah juga telah mengeluarkan himbauan 

kepada pimpinan pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa 

tengah untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi 

terkait Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program 

Pembangunan yang Berkeadilan. 

Instruksi Presiden ini memberitahukan kepada seluruh Kabinet 

Indonesia Bersatu Jilid II dan seluruh Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

serta seluruh Gubenur, Bupati dan WaliKota untuk melaksanakan program-
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program pembangunan yang berkeadilan, meliputi: keadilan untuk semua 

(Justice for All), pencapaian tujuan pembangunan Millennium Development 

Goals (MDG’s), serta Program Pro Rakyat.  

Berikut adalah tabel yang menunjukan target yang harus dicapai oleh 

kabupaten atau kota di Jawa Tengah. 

Tabel 4.2 
Target Penurunan Prosentase Kemiskinan di 35 Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 
 

No Kab/Kota 
Target 

2010 (%) 

Target 

2011 (%) 

Target 

2012 (%) 
Target 
2013 (%) 

Target 

2014 (%) 

Target 

2015 (%) 

1 Kab Cilacap 18,68 17,51 16,74 15,50 13,72 12,63 

2 Kab Banyumas 20,51 19,23 18,39 17,02 15,07 13,88 

3 Kab Purbalingga 24,00 22,50 21,51 19,75 17,30 15,93 

4 Kab Banjarnegara 20,70 19,41 18,55 17,05 15,09 13,90 

5 Kab Kebumen 25,03 23,47 2,43 22,06 19,53 17,98 

6 Kab Purworejo 16,51 15,48 14,80 13,70 12,13 11,17 

7 Kab Wonosobo 24,94 23,38 22,35 20,69 18,31 16,86 

8 Kab Megelang 14,68 13,76 13,16 12,10 10,71 9,82 

9 Kab Boyolali 15,48 14,51 13,87 12,58 11,14 10,26 

10 Kab Klaten 19,10 17,91 7,12 15,25 13,50 12,43 

11 Kab Sukoharjo 11,15 10,45 9,99 9,70 8,59 7,91 

12 Kab Wonogiri 17,69 16,59 15,86 14,68 12,99 11,96 

13 Kab Karanganyar 14,21 13,32 12,74 11,79 10,44 9,61 

14 Kab Sragen 19,01 7,82 17,04 15,50 13,72 12,63 

15 Kab Grobogan 18,11 16,89 16,24 15,03 13,30 12,25 
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No Kab/Kota 
Target 

2010 (%) 

Target 

2011 (%) 

Target 

2012 (%) 
Target 
2013 (%) 

Target 

2014 (%) 

Target 

2015 (%) 

16 Kab Blora 17,13 16,06 15,23 14,10 12,80 11,79 

17 Kab Rembang 25,08 23,51 22,48 20,60 18,23 16,79 

18 Kab Pati 15,34 14,38 13,75 12,73 11,27 10,38 

19 Kab Kudus 10,35 9,70 9,28 8,45 7,48 6,89 

20 Kab Jepara 9,13 8,56 8,18 7,57 6,70 6,17 

21 Kab Demak 18,91 17,73 16,95 15,69 13,89 12,79 

22 Kab Semarang 10,26 9,62 9,19 8,51 7,53 6,93 

23 Kab Temanggung 14,49 13,59 12,99 12,02 10,64 9,80 

24 Kab Kendal 15,48 14,51 13,87 12,84 11,37 10,47 

25 Kab Batang 16,04 15,04 14,38 13,31 11,78 10,85 

26 Kab Pekalogan 17,13 16,06 15,35 14,21 12,58 11,58 

27 Kab Pemalang 21,36 20,03 19,14 17,68 15,56 14,33 

28 Kab Tegal 13,27 12,44 11,89 11,01 9,75 8,98 

29 Kab Brebes 3,53 22,06 21,08 19,51 17,27 15,90 

30 Kota Megelang 9,50 8,91 8,52 8,00 7,08 6,52 

31 Kota Surakarta 14,26 13,37 12,78 11,83 10,47 9,64 

32 Kota Salatiga 7,06 6,62 6,33 6,00 5,31 4,89 

33 Kota Semarang 4,47 4,19 4,01 3,71 3,28 3,02 

34 Kota Pekalongan 8,00 7,50 7,17 6,64 5,88 5,41 

35 Kota Tegal 9,41 8,82 8,43 7,80 6,90 6,35 

Sumber: Badan Perencanaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2012 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kota Semarang Tahun 2010 

haruslah menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan target 4,47%, tahun 
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2011 harus mengentaskan 4,19%, tahun 2012 sebesar 4,01%, tahun 2013 

sebesar 3,71%, dan tahun 2014 haruslah menanggulangi kemiskinan sebesar 

3,28% serta pada tahun 2015 haruslah tercapai 3,02% dari jumlah keseluruhan 

penduduk miskin Kota Semarang. Hal tersebut menjadi suatu tolak ukur 

keberhasilan Pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan tugas negara 

untuk mengentaskan kemiskinan. akan tetapi, Pemerintah Kota Semarang 

dengan menganut azaz desentralisasi telah memiliki target tersendiri untuk 

mengentaskan kemiskinan di Kota Semarang. Hal tersebut diamanahkan  

dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang No.12 Tahun 2011 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang 

Tahun 2010 – 2015 dengan penurunan angka kemiskinan sebesar 2% per 

tahun dari tahun 2010-2015.  

4.2.2 Arah pembangunan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota 

Semarang 

Dalam Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang percepatan 

penanggulangan kemiskinan pada pasal 1 disebutkan bahwa penanggulangan  

kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah 

yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia 

usaha  dan masyarakat untuk mengurangi jumlah pendudukan miskin  dalam 

rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. 

Kebijakan penanggulangan kemiskinan pada hakekatnya merupakan 

kebijakan publik yang berpihak kepada orang miskin (pro poor policy), 
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dengan memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan budaya serta meningkatkan 

kesejahteraan  masyarakat miskin.  Upaya tersebut ditempuh dengan tiga jalur 

pembangunan yakni,  meningkatkan  dan mempercepat pertumbuhan  

ekonomi dengan memperbaiki iklim  investasi untuk menarik  investasi, pasar 

dan bisnis (pro growth); menciptakan lapangan kerja termasuk didalamnya  

menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan menciptakan hubungan 

industri yang kondusif ( pro job); dan meningkatkan  kapasitas dan kualitas 

masyarakat agar dapat berkontribusi  tehadap pembangunan, memperluas 

akses terhadap layanan dasar  dan merevitalisasi  sektor-sektor yang menjadi 

sumberdaya bagi meningkatkan kesejateraan masyarakat (pro poor).  

Pada pasal 2  Perpres No 15 Tahun 2010 disebutkan sebagai berikut: 

(1) arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), (2) Arah kebijakan 

penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Terkait dengan hal ini penanggulangan 

kemiskinan tidak termasuk kategori sektor atau urusan, namun merupakan 

program lintas sektor yang bersifat pengarus utamaan (mainstreaming), dan 

bisa melekat pada setiap urusan pembangunan daerah. 

Arah Kebijakan penanggulangan kemiskinan di kota Semarang adalah 

sebagai berikut : 

1. Menyatukan gerak dan langkah bagi seluruh pemangku kepentingan 

dalam penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif dan efisien 
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diarahkan pada perlunya sebuah wadah koordinasi lintas pelaku untuk 

mensinergikan dan menajamkan berbagai kebijakan serta program 

penanggulangan kemiskinan dengan Meningkatkan peran Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dilakukan dengan: 

a. Penguatan dasar hukum terbentuknya TKPKD; 

Dengan penguatan dasar hukum, maka TKPKD dapat 

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal. Karena TKPKD 

merupakan tim koordinasi program penanggulangan kemiskinan 

bentukan Pemerintah Kota Semarang yang tentunya berlandaskan 

pada hukum didalam melaksanakan kewajibanya untuk 

mengembangkan wilayah Kota Semarang secara otonomi daerah. 

(Untuk lebih lengkapya tentang TKPKD akan di bahas oleh penulis 

pada sub-bab tersendiri) 

b. Peningkatan komitmen anggota TKPKD dan pemangku kepentingan 

yang terlibat penanggulangan kemiskinan; 

Peningkatan komitmen akan berdampak pada keberhasilan 

suatu program yang dijalankan, karena suatu kegiatan tidak dapat 

berjalan tanpa kerjasama antar anggota organisasi. Hal ini karena 

organisasi merupakan hasil dari bentukan manusia, sedangkan 

manusia sendiri merupakn mahluk sosial yang akan selalu 

membutuhkan bantuan seseorang dalam melakukan sesuatu. 
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c. Penguatan kelembagaan, melalui konsistensi rencana kerja, 

pelaksanaan dan monitoring evaluasi TKPKD; 

Dengan konsisten dalam melaksanakan program yang telah di 

rencanakan akan membuat suatu keberhasilan tersendiri apalagi 

dengan adanya monitoring dalam pelaksanaan serta evaluasinya. Hal 

inilah yang harus dikuatkan dalam TKPKD mengingat bahwa 

anggotanya terdiri dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) yang tentunya memiliki tugas pokok yang mengikat pada 

jabatanya dalam pemerintahan. 

d. Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan TKPKD. 

Suatu program dengan rencana yang sangat baik tidak akan 

dapat berjalan tanpa adanya sarana dan prasarana. Sarana dan 

prasarana merupakan syarat utama dalam menjalankan program, 

karena hal itulah yang merupakan bahan bakar suatu program. 

e. Kerjasama pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat termasuk LSM, 

perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, 

organisasi profesi dan sebagainya dalam diseminasi dan kampanye, 

monitoring, dan evaluasi strategi dan kebijakan penanggulangan 

kemiskinan. 

 Kerjasama antar lapisan masyarakat serta stakeholder (tokoh-

tokoh masyarakat yang memiliki kepentingan) merupakan faktor 

pendukung guna mensirnegiskan program pemerintah agar 
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menghasilkan suatu produk kebijakan yang bermanfaat, serta dapat 

menggiring masyarakat dalam mengikuti program tersebut. 

f. Kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam 

rangka penguatan dan pemberdayaan masyarakat miskin. 

 Suatu kebijakan pemerintah daerah tentunya tidak dapat lepas 

dari peran pemerintah pusat, dikarenakan pemerintah daerah 

merupakan turunan dari pemerintah pusat untuk mewujudkan tujuan 

bersama. Dalam jal pemberdayaan masyarakat kerjasama antara 

pusat daerah sangatlah dibutuhkan, karena suatu permasalahan 

kemiskinan merupakan masalah bersama. 

g. Mengoptimalkan peran Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Kelurahan (LPMK), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)  dan 

Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai fasilitator penggerak 

penanggulangan kemiskinan di tingkat masyarakat. 

 Pengoptimalan peran merupakan sesuatu yang tidak dapat 

dipandang remeh dikarenakan tugas dari lembaga-lembaga tersebut 

merupakan lembaga yang menjadi ujung tombak dalam 

mensejahterakan masyarakat. 

2. Memberikan kesempatan yang lebih luas bagi warga miskin untuk 

berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya 

diarahkan pada penciptaan iklim yang kondusif bagi usaha-usaha mikro 

produktif warga miskin yang diarahkan pada peningkatan investasi dalam 



74 

 

rangka peningkatan ekonomi daerah, dan pembinaan Koperasi, usaha 

kecil menengah yang baru memulai maupun yang potensial dan 

berkembang, dengan memberikan stimulan yang mendukung. Hal 

tersebut ditempuh dengan: 

Pengembangan kebijakan dan infrastruktur 
investasi, dengan kebijakan diarahkan pada :  

1) Pengembangan iklim investasi yang 
kondusif dari segi permodalan kecil dan 
menengah, infrastruktur, kelembagaan serta 
kepastian dan keamanan berinvestasi yang 
mampu menyerap tenaga kerja.  

2) Pengembangan kewirausahaan dan produk 
unggulan yang berdaya saing;  

3) Fasilitasi kerjasama dan promosi antar 
pelaku usaha kecil dan menengah dengan 
mengembangkan pasar tradisional dan 
penyediaan serta penataan PKL. 

(sumber : BAPPEDA Kota Semarang, 17-9-12) 
 

Pengembangan kebijakan dan infrastruktur investasi, dengan 

kebijakan diarahkan pada Pengembangan iklim investasi yang kondusif 

dari segi permodalan kecil dan menengah, infrastruktur, kelembagaan 

serta kepastian dan keamanan berinvestasi yang mampu menyerap tenaga 

kerja diharapkan mengurangi pengangguran serta bahan latihan bagi 

penduduk untuk berkreasi dalam dunia usaha dalam tujuan menjadikan 

Kota Semarang sebagai kota perdagangan.  

Pengembangan kewirausahaan dan produk unggulan yang berdaya 

saing, maksudnya adalah memberikan suatu keunikan tersendiri pada 
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daerah tertntu. Misalnya wilayah Mangunharjo adalah wilayah produksi 

krupuk ikan, dan lain-lain. 

Fasilitasi kerjasama dan promosi antar pelaku usaha kecil dan 

menengah dengan mengembangkan pasar tradisional dan penyediaan serta 

penataan PKL bertujuan untuk membantu para pengusaha kecil dan 

menengah untuk memasarkan produknya sebagai lngkah awal pemasaran 

dan pengenalan produk tersebut.  

Selain hal diatas, Pemerintah Kota Semarang juga melakukan 

pengembangan akses pelayanan dan pendanaan Koperasi dan Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM), berikut ini adalah yang penulis 

dapatkan saat melakukan penelitian di BAPPEDA Kota Semarang : 

Pengembangan akses pelayanan dan sumber 
pendanaan Koperasi dan UMKM, dengan 
kebijakan diarahkan pada :  
1) Fasilitasi permodalan koperasi dan 

UMKM;  
2) Peningkatan akses permodalan 

masyarakat miskin; 
3) Pendampingan usaha produktif koperasi. 
(Sumber : BAPPEDA Kota Semarang, 17-9-
12) 
 

Kutipan diatas menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Semarang 

melakukan pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan 

Koperasi dan UMKM dengan arah kebijakan untuk memfasilitasi 

permodalan Koperasi  dan UMKM, dengan begitu Koperasi dan UMKM 

dapat meningkatkan akses permodalan rakyat miskin dengan bunga 
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rendah. Dan setelah masyarakat miskin mendapat modal, barulah di 

terapkanya pendampingan usaha, serta Koperasi tersebut. 

Untuk para petani, Pemerintah Kota Semarang melakukan arah 

kebijakan sebagai berikut:   

Pemberdayaan petani miskin dengan kebijakan 
diarahkan pada :  
1) Pengembangan kapasitas kelembagaan petani;  
2)  Fasilitasi bantuan dan akses kredit permodalan 

bagi petani;  
3) Fasilitasi penyerapan produk-produk pertanian 

dari masyarakat;  
4) Fasilitasi pengadaan sarana produksi pertanian 

(Saprotan). 
(Sumber: BAPPEDA Kota Semarang, 17-9-12) 
 

Arah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang 

adalah mengembangkan kapasitas kelembagaan petani, dengan ini maka 

kesejahteraan petani dapat terkontrol, dan terlindung dari para tuan tanah 

yang hanya memeras keringat mereka. Setelah adanya lembaga petani 

maka Pemeritah Kota Semarang memberikan bantuan akses kredit 

permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. 

Setelah petani memanfaatkan program yang telah di berikan oleh 

pemerintah kota, maka pemerintah akan memberikan fasilitas untuk 

memasarkan hasil dari pertanian tersebut, dan yang terakhir pemerintah 

akan mengadakan sarana produksi pertanian yang dapat dimanfaatkan oleh 

para petani miskin di Kota Semarang. 
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Dalam hal masyarakat pesisir, pemerintah mengeluarkan arah 

kebijakan sebagai berikut: 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan 
budidaya perikanan, dengan kebijakan diarahkan 
pada :  
1) Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok;  
2) Fasilitasi Peningkatan akses permodalan bagi 

nelayan dan petani ikan; 
3) Fasilitasi pengolahan dan diversifikasi produk 

perikanan; 
4) Fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan/ 

pemasaran pengendalian mutu hasil olahan dan 
peningkatan konsumsi makan ikan.  

 (Sumber: BAPPEDA Kota Semarang, 17-9-12) 

Pemerintah Kota Semarang akan melakukan Pemberdayaan 

perekonomian masyarakat pesisir dengan cara penguatan kapasitas 

kelembagaan, hal ini tujuanya sam seperti kelembagaan petani, aitu untuk 

mengontrol kesejahteraan masyarakat pesisir, setelah adanya lembaga 

tersebut, pemerintah akan meningkatkan permodalan bagi para nelayan 

serta petani ikan. Setelah program berjalan, barulah pemerintah akan 

memberikan fasilitas pengolaha 

 

Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan dengan 
kebijakan diarahkan pada: 
1) Fasilitasi pertanian lestari; 
2) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat 

dalam penanganan lahan kritis; 
3) Pengembangan hasil hutan tanaman dan non 

kayu. 
(Sumber: BAPPEDA Kota Semarang, 17-9-12) 
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Dengan adanya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan 

arah kebijakan memfasilitasi pertanian lestari, pembinaan dan 

pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lahan kritis, serta 

pengembangan hasil hutan tanaman dan non kayu akan menjadikan 

masyarakat berfikir untuk beralih dari pemikiran untuk merampas kayu 

dan berpindah dalam pertanian di sekitar hutan dengan bantuan dari 

Pemerintah Kota Semarang. dengan adanya program ini, pemerintah juga 

telah melatih masyarakat untuk lebih menghargai tanaman dan menjadikan 

kesejahteraan lebih maju dengan tidak merusak hutan.  

3. Mendorong pemberdayaan dan meningkatkan keberdayaan warga miskin 

agar dapat ikut serta berpartisipasi dalam   lapangan  kerja, berusaha, 

berkreasi, menyampaikan pendapat serta memperoleh pelayanan publik  

pada upaya pengurangan pengangguran melalui penciptaan dan perluasan 

kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteran tenaga kerja, peluang 

berusaha, meningkatkan produktifitas usaha dan meningkatkan 

produktifitas tenaga kerja dan berusaha serta mendorong usaha ekonomi 

kreatif. Hal tersebut dilakukan melalui Gerdu Kempling, yang bertujuan 

untuk: 

a. Menciptakan lapangan kerja antara lain dengan : 
1) Peningkatan akses permodalan bagi warga 

miskin;  
2) Pelaksanaan kegiatan padat karya; 
3) Peningkatan kesempatan kerja warga 

miskin. 
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b. Meningkatan produktifitas tenaga kerja antara 
lain dengan: 
1) Pengembangan kewirausahaan dan pelatihan 

manajeman bagi warga miskin; 
2) Peningkatan kapasitas kerja warga miskin;  
3) Peningkatan akses sumberdaya produktif 

masyarakat miskin. 
(Sumber: BAPPEDA Kota Semarang, 17-9-12) 

 
4. Meningkatkan kemampuan warga miskin dalam memenuhi kebutuhan 

dasar mereka (kesehatan, pendidikan, perumahan, sanitasi, pangan dan 

sandang, lingkungan) diarahkan pada meningkatkan keterjangkauan warga 

miskin terhadap kebutuhan dasar manusia, baik itu kebutuhan pangan, 

pendidikan,  kesehatan, tempat tinggal,  air bersih dan sanitasi rasa aman 

dan goncangan sosial serta penanggulangan  bencana. Hal tersebut 

dilakukan melalui: 

a. Pemenuhan bidang pangan  yang difokuskan pada tersedianya 

kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat miskin melalui: 

1) Peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan pangan;  

2) Peningkatan kelancaran distribusi bahan pangan;. 

3) Peningkatan dan stabilitas ketahanan pangan lokal; 

4) Peningkatan pendapatan petani; 

5) Peningkatan pengelolaan potensi perikanan, peternakan dan 

perkebunan; 

6) Peningkatan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan 

pangan. 



80 

 

7) Pengembangan keanekaragaman pangan 

b. Pemenuhan bidang kesehatan yang difokuskan pada pemberian 

pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

miskin melalui: 

1) Memberikan subsidi pembiayaan kesehatan bagi masyarakat 

miskin dan rentan  

2) Mendorong peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu, bayi, 

balita kesehatan sekolah, kesehatan kerja dan asusila; 

3) peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin;  

4) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan;  

5) peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat pada upaya 

promotif dan preventif serta perilaku hidup sehat;  

6) Mendorong dan menggerakkan upaya perbaikan gizi masyarakat 

dan institusi melalui kemitraan, peningkatan mutu pengelolaan 

dan pelayanan gizi; 

7) Pembinaan keluarga berencana dan pelayanan kontrasepsi bagi 

keluarga kurang mampu. 

c. Pemenuhan bidang pendidikan yang difokuskan pada pemerataan dan 

perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi warga miskin 

melalui: 
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1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendidikan Non Formal Dan 

Informal Untuk Menggapaikan Layanan Pendidikan Kepada 

Peserta Didik Yang Tidak Terjangkau Pendidikan Formal; 

2) Peningkatan, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh 

pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur 

dan jenjang pendidikan; 

3) Pengembangan sekolah kejuruan dalam rangka menjawab 

kebutuhan pasar kerja;  

4) Penuntasan buta huruf dan wajib belajar melalui program Paket 

A, B dan C; 

5) Pemberian kesempatan bagi anak berprestasi dari keluarga 

miskin untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi; 

6) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan 

pendidikan. 

d. Pemenuhan bidang perumahan diarahkan pada pemenuhan tempat 

tinggal yang layak bagi warga miskin yaitu melalui : 

1) Penyediaan  rumah layak dan sehat yang terjangkau bagi warga 

miskin  

2) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap 

konsep rumah sehat,  

3) Meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan perumahan yang sehat, dan  
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4) Mendorong investasi swasta dalam pengadaan rumah sehat 

sederhana dan terjangkau.  

e. Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi warga miskin yang  

diarahkan pada upaya-upaya meningkatkan akses masyarakat miskin 

terhadap sumber air minum dan sanitasi yang sehat dan aman, yaitu 

melalui:  

1) Penyediaan sarana air minum  yang bersih  dan aman; 

2) Penyediaan dan peningkatan sanitasi dasar yang layak  dan sehat 

(pengembangan lingkungan sehat). 

f. Pemenuhan lingkungan hidup yang lebih sehat diarahkan pada 

penangangan permasalahan  infrastruktur dan penataan  lingkungan 

permukiman dan ruang publik yang lebih sehat bagi warga miskin, 

dengan melalui: 

1) Pengendalian dan pengelolaan sampah dan limbah industri 

maupun rumah tangga; 

2) Penataan lingkungan permukiman yang sehat diantaranya 

pembangunan saluran, jalan penghubung antar kelurahan dan 

jalan penghubung yang meningkatkan produktifitas warga 

miskin dan ruang terbuka hijau;  

3) Pengurangan dampak polusi perkotaan; 

4) Pengelolaan dan konservasi sumber daya alam secara 

berkelanjutan. 
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g. Pemenuhan atas tanah lebih diarahkan pada terlndunginya hak 

perorangan maupun komunal atas tanah yang dimilikinya dan 

ditempati sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan yang 

berlaku. Hal tersebut dilakukan dengan: 

1) Melindungi hak atas tanah bagi warga miskin;  

2) memberikan akses kepemilikan tanah sebagai usaha untuk 

meningkatkan produktifitas; 

3) Optimalisasi pemanfaatan tanah secara terencana dan sesuai 

peruntukannya dengan mengacu pada tata ruang daerah. 

h. Perwujudan rasa aman dari gangguan keamanan, tindakan kekerasan  

goncangan sosial dan bencana diarahkan dengan peningkatan 

keamanan dan kenyamanan lingkungan, peningkatan iklim politik 

yang kondusif serta antisipasi atau mitigasi bencana yang memadahi 

dan responsif. Hal tersebut dilakukan melalui: 

1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengamanan swakarsa 

2) Penegakan peraturan yang adil dan tidak memihak atau berat 

sebelah bagi warga miskin 

3) Penguatan lembaga sosial politik kemasyarakatan  

4) Peningkatan bantuan dan rehabilitasi sosial korban bencana; 

5) Peningkatan dan pengembangan sarana mitigasi bencana. 

5. Terciptanya akselerasi atau percepatan dalam pelaksanaan kegiatan 

penanggulangan kemiskinan sehingga tercapai penurunan jumlah warga 
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miskin diarahkan pada Membangun kemitraan dalam penanggulangan 

kemiskinan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan 

penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan moral dan mendorong 

tanggungjawab bersama dalam melakukan penanggulangan kemiskinan. 

Hal tersebut ditempuh dengan : 

a. Membangun sistem jaringan informasi perencanaan dan 

pengendalian pembangunan daerah, mencakup didalamnya informasi 

dan data kemiskinan yang lebih akurat, resmi, updating dan mudah 

diakses serta mudah digunakan; 

b. Membangun kelembagaan kemitraan yang mampu mewadahi dan 

memfasilitasi para pemangku kepentingan untuk melakukan 

sinergitas penanggulangan kemiskinan; 

c. Mendorong terwujudnya partisipasi, transparansi dan akuntabilitas 

sebagai dasar pelaksanaan kemitraan sinergis. 

6. Terciptanya pembangunan yang inklusif sehingga kegiatan 

penanggulangan kemiskinan menjadi lebih dirasakan oleh masyarakat dan 

menjadi sebuah gerakan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan 

diarahkan pada kebijakan yang sifatnya memberdayakan  masyarakat, 

meningkatkan produktifitas dan pengetahuan serta mendorong sinergi dan 

membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk mempercepat 

penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. Penjabaran dari kebijakan 

ini antara lain: 



85 

 

a. Meningkatkan peran serta kelembagaan di masyarakat untuk terlibat 

dalam penanggulangan kemiskinan dan agar mampu mengidentifikasi 

permasalahan dan potensi masyarakat yang ada dan mampu 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, serta 

mampu menjawab permasalahan yang berkembang dalam 

lingkungannya. Hal tersebut dilakukan melalui:  

1) Penguatan kelembagaan masyarakat;  

2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan 

pembangunan wilayah;  

3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana 

prasarana wilayah, proses kelurahan dan institusi kemasyarakatan 

lainnya. 

b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada 

peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan 

peningkatan perlindungan terhadap anak melalui : 

1) Peningkatan keterampilan dan pengetahuan perempuan;  

2) Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam 

Pembangunan 

3) Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak;  

Peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak 
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Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kota 

Semarang tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Semarang dengan arah pembangunan sebagai berikut:  

1. Mewujudkan  sumberdaya manusia Kota Semarang yang berkualitas, 

diarahkan pada : 

a. Pengendalian laju pertumbuhan melalui pengendalian angka 

kelahiran  pemerataan persebaran penduduk  dan pengaturan arus 

urbanisasi serta mewujudkan keluarga sejahtera; 

b. Perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, 

kesejahteraan dan perlindungan serta kemandirian tenaga kerja yang 

berwawasan wirausaha (enterpreneur) sehingga mampu bersaing di 

era global; 

c. Peningkatan pendidikan melalui  peningkatan, pemerataan dan 

pengurangan kesenjangan serta perluasan kesempatan memperoleh 

pendidikan yang bermutu dan terjangkau pada semua jenis, jalur 

dan jenjang pendidikan;  Peningkatan sarana dan prasarana sekolah 

yang berkualitas sebagai upaya pemenuhan standar pendidikan dan 

pencapaian sekolah standar nasional dan atau bertaraf internasional; 

d. Peningkatan pelayan, aksesibiltas, dan sarana prasarana 

perpustakaan  yang sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi 

dan budaya masyarakat; 
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e. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan 

kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan,  pengembangan 

jaminan kesehatan bagi masyarakat terutama keluarga miskin, 

peningkatan kualitas dan kuantitas pendayagunaan tenaga 

kesehatan, peningkatan kualitas lingkungan sehat dan peningkatan 

perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan 

masyarakat; Pemerataan dan peningkatan kaulitas sarana dan 

prasarana kesehatan; 

f. Peningkatan  sikap dan perilaku pemuda yang beriman, mandiri, 

inovatif, kreatif, berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air 

sehingga  mampu berpartisipasi pemuda dalam pembangunan; 

g. Peningkatan pembudayaan olahraga masyarakat  menuju  

masyarakat  sehat dan  olah raga prestasi  yang didukung oleh 

sarana prasarana olahraga yang memadahi; 

h. Peningkatan kesadaran akan pelestarian, penghayatan dan 

kebanggan  nilai-nilai budaya tradisional, benda dan bangunan 

bersejarah serta cagar budaya  sebagai jati diri  dan identitas 

masyarakat; 

i. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan 

Yang Maha Esa melalui pelayanan dan kemudahan bagi umat 

beragama dalam melaksanakan ajaran agama/kepercayaan, 
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meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran 

agama/kepercayaan  dengan mengembangkan dan menciptakan 

harmonisasi antar dan inter  kelompok umat beragama yang penuh 

toleransi dan tenggang rasa serta fasilitasi pengembangan sarana 

prasarana peribadatan; 

j. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam menguasai, 

memanfaatkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk menciptakan keunggulan kompetitif daerah. 

2. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan 

kehidupan politik yang demokratis,  dan bertanggung jawab, diarahkan 

pada : 

a. Peningkatan budaya politik yang santun dalam kerangka menjaga 

momentum demokratisasi,  penguatan peran dan fungsi infra 

maupun supra struktur politik, penguatan pola seleksi dan 

pergantian kepemimpinan politik lokal secara regulatif, serta  

meningkatkan keserasian hubungan antara pemerintah daerah 

dengan provinsi  maupun  pemerintah pusat  dalam tatanan sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sesuai 

dengan prinsip good governance guna memperkuat pelaksanaan 

otonomi  daerah  yang di dukung oleh  penerapan  e-government 
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dan pengembangan kerjasama  antar wilayah baik regional, nasional 

maupun internasional; 

c. Peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan 

daerah  disertai dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan yang potensial serta dikelola dengan 

mengembangkan prinsip-prinsip akuntabel, transparan,  ekonomis, 

efisien dan efektif guna mewujudkan kemadirian pembangunan 

daerah; 

d. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah dalam 

mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, 

beretika dan bertanggungjawab serta anti Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme; 

e. Pengembangan pelayanan pemerintahan yang semakin baik, dengan 

menerapkan sistem informasi manajemen daerah yang didukung 

oleh infrastruktur teknologi informasi yang handal untuk 

mewujudkan pelayanan prima; 

f. Penciptaan  lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif 

terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik dan 

ekonomi; 

g. Peningkatan  kesadaran hukum  masyarakat dalam rangka 

membentuk budaya hukum dan penghargaan terhadap Hak Asasi 

Manusia (HAM) serta memperkuat perwujudan sistem hukum 
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nasional, mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakkan dan 

ketaatan terhadap hukum; 

h. Peningkatan peran dan fungsi komunikasi yang mendorong  

terwujudnya masyarakat yang responsif terhadap informasi yang 

didukung  oleh  keterbukaan informasi publik yang bertangung 

jawab. 

3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, diarahkan pada: 

a. Pengembangan sektor-sektor ekonomi daerah yang berorientasi 

pada peningkatan nilai tambah dan berdaya saing global; 

b. Pengembangan kualitas produk-produk perindustrian secara kreatif 

dan inovatif sehingga mampu bersaing dengan pasar global; 

c. Pengembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam 

rangka membangun ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada 

kesejahteraan anggota serta mampu memberikan nilai lebih serta 

Pengembangan lembaga keuangan daerah untuk memberikan 

alternatif pendanaan pada pelaku ekonomi; 

d. Peningkatan pelayanan perijinan dan pengembangan regulasi 

berusaha dalam rangka mendorong tercapainya kebutuhan investasi; 

e. Pengembangan produk-produk pertanian yang mempunyai nilai 

tinggi dan berorientasi pada ketersediaan bahan pangan, kelestarian 

sumberdaya lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; 
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f. Pengembangan produk-produk perikanan yang mempunyai nilai 

ekonomis dan berorientasi pada ketersediaan bahan pangan, 

kelestarian sumberdaya lingkungan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat; 

g. Pengendalian Eksploitasi dan Eksplorasi Pemanfaatan komoditas 

pertambangan; 

h. Pengembangan pasar tradisional yang maju, mampu memberikan 

ruang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat dan mampu 

bersaing dengan pasar modern; 

i. Pengembangan produk-produk wisata baik berupa wisata alam, 

buatan, budaya maupun wisata religius yang mampu mendorong 

minat wisatawan. 

4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, 

diarahkan pada : 

a. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam 

yang efektif berdasarkan tata kelola  yang baik melalui pendidikan, 

perumusan kebijakan yang berwawasan lingkungan, penegakan 

hukum, dan partisipasi masyarakat; 

b. Penanganan yang terintregrasi dalam sistem pengelolaan sampah 

dan limbah yang ramah terhadap lingkungan serta menjamin daya 

dukung pembangunan berkelanjutan; 
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c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka mencapai manfaat 

ekologi, sosialogi, ekonomi dan estetika kota; 

d. Pengembangan struktur ruang dan pola ruang  Kota Semarang 

dengan mempertimbangkan fungsi nasional dan regional, 

pemngembangan kawasan metropolitan Semarang, dan 

Pengembangan struktur pelayanan kegiatan Kota Semarang; 

e. Pengembangan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta 

terwujudnya sistem transportasi yang terintegrasi antara moda 

transportasi darat (jalan raya dan rel kereta api), moda laut, dan 

moda tranportasi udara. Pengembangan sistem transportasi 

diprioritaskan bagi tersedianya moda transportasi aman, nyaman, 

cepat dan pengembangan transportasi masal (mass rapid transport); 

f. Pengembangan sistem jaringan jalan yang efektif dan efisien sesuai 

dengan hirarki dan fungsi jalan, serta terwujudnya sistem jaringan 

jalan  yang terintegrasi antara moda transportasi darat (jalan raya 

dan rel kereta api; 

g. Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan lingkungan yang 

sehat, aman dan nyaman, bagi masyarakat yang berpenghasilan 

rendah serta terintegrasinya sarana prasarana permukiman dan 

mendorong tercapainya pengelolaan kawasan perumahan 

permukiman berbasis masyarakat; 
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h. Pengembangan sarana prasarana drainase dengan pendekatan 

pengelolaan kawasan hulu dan hilir dalam suatu daerah tangkapan 

air (cathment area) / Daerah Aliran Sungai yang berfungsi sebagai 

penanganan banjir dan rob serta koordinasi penanganan terpadu 

antar wilayah dalam satu daerah tangkapan air/Daerah Aliran 

Sungai; 

i. Pengembangan sumber daya air untuk penyediaan air yang 

berkelanjutan, peningkatan cakupan pelayanan kebutuhan air bersih 

serta penanganan sumber daya air secara terpadu lintas wilayah; 

j. Pengembangan fasilitas telekomunikasi untuk mendukung kota  

dalam skala metropolitan; 

k. Peningkatan penyediaan energi untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangga dunia usaha dan transportasi. 

5. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, diarahkan pada : 

a. Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga 

miskin secara adil, merata, partisipatif, koordinatif, sinergis  dan 

saling percaya guna  mempercepat penurunan jumlah warga miskin; 

b. Peningkatan sistem pengarusutamaan gender dengan memperkuat 

kelembagaan perempuan dan anak,  kesetaraan dan  keadilan  

gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, 
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remaja  dan perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan 

eksploitasi; 

c. Pencegahan, Penanggulangan, dan  pengurangan masalah-masalah 

sosial dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat penyandang 

masalah sosial seperti fakir miskin, tuna susila, gelandangan, 

pengemis, penjudi, korban napza, penyandang HIV- AIDs, wanita 

rawan sosial, lanjut usia, anak terlantar, anak jalanan, serta keluarga 

penyandang masalah sosial/ psikologis; 

d. Peningkatan  kualitas penanganan korban bencana dan mitigasi 

bencana melalui pengembangan partisipasi masyarakat  dan 

penyiapan sumberdaya manusia dan  sarana prasarana 

penanggulangan bencana. 

Disamping berpedoman pada RPJPD Kota Semarang, juga harus 

memperhatikan  Perda No 4 Tahun 2008 tentang penanggulangan kemiskinan 

di Kota Semarang yang memuat tentang Tujuan dari penanggulangan 

kemiskinan di Kota Semarang, yaitu:  

1. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak–hak dasar warga miskin; 

2. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin; 

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat; dan 

4. Menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam 

penanggulangan kemiskinan. 

Dalam Perda No 4 Tahun 2008 tentang penanggulangan kemiskinan 

juga diamanatkan untuk penyusunan strategi dan program penanggulangan 
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kemiskinan wajib dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan dan 

pedoman penyusunan program penanggulangan kemiskinan pada setiap 

SKPD. 

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta strategi 

penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah dan 

Stakeholder maka dapat dirumusan arah kebijakan penanggulangan 

kemiskinan yang kemudian disusun program-program penanggulangan 

kemiskinan yang lebih efektif. Program-program yang tercantum dalam SKPD 

ini merupakan program pendukung langsung dalam pencapaian kinerja makro. 

 

4.2.3 Tujuan Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Program 

Penanggulangan Kemiskinan 

Tujuan Pemerintah Kota Semarang dalam mengeluarkan kebijakan 

penanggulangan kemiskinan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota 

Semarang adalah untuk: menjamin perlindungan dan pemenuhan hak–hak 

dasar warga miskin, mempercepat penurunan jumlah warga miskin, 

meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menjamin konsistensi, integrasi, 

sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan yang berdasarkan 

asas keadilan dan merata, partisipatif, demokratis, koordinatif / keterpaduan, 

tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan rasa aman. 
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Hal ini tercantum dalam Bab II bagian kesatu pasal 2 (dua), berikut 

adalah kutipan yang penulis ambil : 

Pasal 2 
Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:  
a. menjamin perlindungan dan pemenuhan 

hak–hak dasar warga miskin; 
b. mempercepat penurunan jumlah warga 

miskin; 
c. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan  
d. menjamin konsistensi, integrasi, 

sinkronisasi dan sinergi dalam 
penanggulangan kemiskinan.  

Sumber: (Perda No.4 Tahun 2008 Tentang 
Penanggulangan Kemiskinan) 
 

Dalam mencapai tujuan diatas, Pemerintah Kota Semarang dalam 

kebijakanya menggunakan asas keadilan dan merata, partisipatif, demokratis, 

koordinatif / keterpaduan, tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan 

rasa aman. Asas tersebut dibenarkan oleh Bapak Sri Hartono, S.Sos, MM 

selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Semarang. beliau dalam wawancara dengan 

penulis menyatakan bahwa “ untuk menyukseskan program penanggulangan 

kemiskinan, haruslah melibatkan masyarakat, perguruan tinggi, para 

perusahaan serta pemerintah, dan tentunya haruslah tercipta rasa saling 

percaya yang di dukung dengan hukum yang berlaku”. (wawancara dengan 

Bapak Sri Hartono, S.Sos, MM, Kepala Sub Bidang Perencanaan 

Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang. di 
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Kantor BAPPEDA Kota Semarang pada tanggal 17 Oktober 2012 pukul 13.35 

WIB). 

Yang dimaksudkan dengan “asas keadilan dan merata” adalah bahwa 

setiap Materi Muatan kebijakan program penanggulangan kemiskinan 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat Kota 

Semarang. Yang dimaksudkan dengan “asas partisipatif’ adalah bahwa setiap 

kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan di kota 

Semarang selalu melibatkan pemilik kepentingan, baik yang berasal seluruh 

lapisan masyarakat. 

Yang dimaksudkan dengan “asas demokratis” adalah melibatkan 

seluruh lapisan masyarakat dalam menentukan program penanggulangan 

kemiskinan serta kebijakan yang akan diambil demi tujuan bersama. Yang 

dimaksudkan dengan “asas koordinatif / keterpaduan” adalah adanya 

koordinasi setiap lapisan masyarakat dan singkronisasi program yang akan 

diterapkan kepada daerah sasaran program, dengan tujuan agar tercipta 

efisiensi program penanggulangan kemiskinan. 

Yang dimaksudkan dengan “asas tertib hukum” adalah setiap Materi 

Muatan kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan  perwujudan 

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dan yang 

dmaksudkan dengan “asas saling percaya” adalah program pengentasan 

kemiskinan merupakan hasil dari adanya saling kepercayaan antara setiap 

lapisan masyarakat dengan Pemerintah Kota Semarang. 
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4.2.4 Dasar Hukum Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Program 

Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang. 

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam menanggulangi 

kemiskinan di kota Semarang berdasarkan pada : 

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 

2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi 

dan Kabupaten / Kota. 

3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang 

Penanngulangan Kemiskinan di Kota Semarang. 

4. Keputusan Walikota Semarang Nomor 465/032/2010 Tentang 

Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

(TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Program Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah Kota Semarang. 

5. Instruksi Walikota Semarang Nomor 054/2/2011 Tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang Melalui Program Gerakan 

Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Di Bidang Kesehatan, Ekonomi, 

Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan (GERDUKEMPLING). 

Tahun 2011. 
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4.2.5 Identifikasi Warga Miskin Kota Semarang. 

Identifikasi warga miskin Kota Semarang dilakukan melalui pendataan 

warga miskin yang dilakukan melalui survey berdasarkan kriteria yang 

mengacu pada hak-hak dasar warga miskin dan dilaksanakan setiap dua (2) 

tahun sekali yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 

Hal tersebut dapat di kecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu 

yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi data kemiskinan, 

seperti adanya data baru tentang kemiskinan yang didapat di lapangan. Lalu 

hasil survey yang selanjutnya disebut sebagai penetapan warga miskin 

tersebut ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan ditempatkan dalam 

sistem informasi penanggulangan kemiskinan yang akan diumumkan pada 

tempat pengumuman di masing-masing Kelurahan untuk memperoleh 

masukan dari masyarakat yang selanjutnya digunakan sebagai penyusun 

strategi Penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. 

Hasil dari pendataan tersebut akhirnya di upload kedalam website 

Sistem Informasi Manajemen Warga Miskin (Simgakin) Kota Semarang yang 

beralamat www.pemsosbudsimgakin.Semarang.go.id Website tersebut telah 

resmi diluncurkan bersamaan dengan penetapan data kemiskinan berdasarkan 

pendataan tahun 2011 di Kota Semarang. 

Dalam website tersebut terdapat tabel dari Dinas Sosial Pemuda dan 

Olahraga yang menunjukan tentang kenaikan jumlah warga miskin di Kota 
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Semarang. Berikut adalah tabel yang penulis dapatkan untuk menggambarkan 

kondisi warga miskin di Kota Semarang. 

 
Tabel 4.3 

Rekapitulasi Data Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2011 
 

Kecamatan 
Rawan Miskin Miskin Sangat Miskin 

Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 

BANYUMANIK 3.777 969 1.327 527 0 2 

CANDISARI 4.278 1.142 2.167 733 1 0 

GAJAH 
MUNGKUR 2.482 605 1.350 556 0 0 

GAYAMSARI 4.357 1.017 1.713 560 5 0 

GENUK 6.231 1.112 1.635 632 0 0 

GUNUNG PATI 4.493 797 2.380 679 1 1 

MIJEN 3.206 620 1.977 720 3 0 

NGALIYAN 4.491 900 2.511 762 1 2 

PEDURUNGAN 4.512 973 1.562 588 0 0 

SEMARANG 
BARAT 8.832 1.838 4.538 1.327 4 1 

SEMARANG 
SELATAN 2.991 875 1.986 923 6 3 

SEMARANG 
TENGAH 2.460 920 1.958 996 3 1 

SEMARANG 
TIMUR 4.293 1.418 1.774 910 0 2 

SEMARANG 
UTARA 7.556 1.748 5.362 1.830 12 9 

TEMBALANG 7.307 1.347 4.415 1.376 5 4 

TUGU 2.708 592 1.225 403 1 1 

JUMLAH JUMLAH KK     : 1278.647 
JUMLAH JIWA : 448.398 

Sumber: (http://www.pemsosbudsimgakin.Semarangkota.go.id/[diakses 27/7/12] ) 
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Data di atas menunjukan bahwa warga miskin di Kota Semarang di 

kategorikan menjadi tiga 3 (tiga), yaitu warga rawan miskin, warga miskin, 

dan warga sangat miskin. Dalam tabel di atas juga dapat diketahui bahwa 

kemiskinan di Kota Semarang tersebar dalam setiap Kecamatan di Kota 

Semarang, bahkan di setiap Kecamatan di Kota Semarang memiliki penduduk 

yang tergolong miskin serta sebagian besar kecamatan memiliki warga yang 

sangat miskin. 

Sebagai contoh kecamatan yang memiliki warga rawan miskin, miskin 

dan sangat miskin paling banyak adalah  Kecamatan Semarang barat. Dan 

Kecamatan yang memiliki warga rawan miskin, miskin serta sangat miskin 

paling sedikit adalah Kecamatan Tugu.  

Data di atas memang menunjukan jumlah warga miskin sesuai dengan 

jumlah yang ada dalam media masa, akan tetapi apabila dijumlah, maka 

jumlah keseluruhan warga rawan miskin, miskin dan sangat miskin sangat 

berbeda jumlahnya. Hal tersebut disebabkan oleh kekacauan upload yang 

dilakukan pihak kelurahan, sehingga banyak data yang kacau. Kejadian 

tersebut menurut penulis dikarenakan masih kurangnya Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang Pemerintah Kota Semarang miliki. 

Berikut ini adalah data yang penulis dapatkan di BAPPEDA serta telah 

diverifikasi kebenaranya. 
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Tabel 4.4 

Jumlah Warga Miskin Kota Semarang Perkecamatan Tahun 2011 

No Kecamatan Jumlah KK Jumlah Jiwa 
1 Semarang Tengah 5.877 19.392 
2 Semarang Utara 15.628 55.458 
3 Semarang Timur 7.710 26.534 
4 Gayamsari 7.004 25.563 
5 Genuk 7.892 29.859 
6 Pedurungan 6.073 22.743 
7 Semarang Selatan 6.368 20.710 
8 Candisari 7.770 26.675 
9 Gajah Mungkur 4.630 15.612 

10 Tembalang 13.098 46.374 
11 Banyumanik 5.888 20.473 
12 Gunung Pati 7.138 23.603 
13 Semarang Barat 15.174 52.805 
14 Mijen 5.927 18.694 
15 Ngaliyan 8.027 28.044 
16 Tugu 4.443 15.859 

 Jumlah 128.647 448.398 
(Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, 2012) 

4.2.6 Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

Kota Semarang 

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 

dibentuk dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinan 

yang terdiri dari Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) terkait, dunia usaha, 

Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) serta pemangku 

kepentingan lainnya. Dasar hukum pembentukan TKPKD adalah sebagai 

berikut: 
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1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 

2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi 

dan Kabupaten / Kota. 

2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang 

Penanngulangan Kemiskinan di Kota Semarang. 

3. Keputusan Walikota Semarang Nomor 465/032/2010 Tentang 

Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

(TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Program Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah Kota Semarang. 

Tim ini mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk 

mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin melalui koordinasi dan 

sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan 

penanggulangan kemiskinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 

TKPKD menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman 

kebijakan penanggulangan kemiskinan; 

b. pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai 

karakteristik dan potensi Daerah; dan 

c. evaluasi dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. 

Dalam penetapan program pengentasan kemiskinan didasarkan pada 

validasi dan verifikasi data warga miskin kota Semarang, setelah data di 

verivikasi, maka akan menghasilkan penetapan lokasi dan kelompok sasaran 
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program tersebut. Dalam proses penetapan lokasi, pemerintah juga melihat 

karakteristik wilayah seperti potensi local, potensi sumberdaya alam, serta 

potensi gangguan yang ada. Selain itu juga perlu melihat karakteristik 

penduduknya, diantara lain indikasi kemiskinan, tingkat kemauan, tingkat 

kemandirian, serta tingkat keterampilan. 

Setelah perumusan kebijakan ditentukan, maka tinggal penetapan dan 

pelaksanaan program pengenasan kemiskinan yang dilakukan oleh TKPKD 

dan partisipasi aktif pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 

perguruan tinggi serta sector swasta. Setelah program terlaksana, maka 

TKPKD menyusun laporan dan melaporkanya kepada Walikota serta Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pusat melalui Menteri Dalam 

Negeri. 

Selaras dengan yang dikatakan oleh Bapak Sri Hartono, S.Sos, MM 

selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Semarang, berikut hasil wawancaranya: 

Dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan 
di kota Semarang, Pemerintah Daerah membentuk 
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
Daerah Kota Semarang yang terdiri dari berbagai 
elemen masyarakat yang selanjutnya melaksanakan 
kebijakan yang telah telah ditentukan. Dan setelah 
terlaksana maka TKPKD harus menyerahkan laporan 
kepada walikota Semarang dan TKPKD pusat 
melalui menteri dalam negeri. 
(wawancara dengan Bapak Sri Hartono, S.Sos, M.M 
Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 
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Semarang. pada tanggal 24 September 2012 Pukul 
09.00 WIB). 

 

Untuk  mendukung pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan 

di Kota Semarang juga telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang termuat 

dalam  Surat Keputusan Walikota nomor 465/0320/2010 tentang 

Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 

Kota Semarang dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

Kota Semarang. Kelompok program tersebut meliputi empat Kelompok 

program yaitu: 

1. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga 

2. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis 

Pemberdayaan Masyarakat 

3. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis 

Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil 

4. Kelompok Program Lainnya. 

Selain itu dilakukan Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan 

Kelompok Kerja (Pokja) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 

Kota Semarang yang termuat dalam Surat Keputusan Walikota nomor 

465/39/2010. Hal ini dilakukan agar  lebih terarah dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan monitoring evaluasi kebijakan program penanggulangan 

kemiskinan.  
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Dalam susunan keanggotaan TKPKD Kota Semarang, Walikota 

Semarang memegang jabatan sebagai penasihat dan Wakil Walikota 

Semarang sebagai penanggungjawab TKPKD, dengan ketua TKPKD dijabat 

oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang, wakil ketua bidang koordinasi 

perencanaan dijabat oleh Kepala BAPPEDA, wakil ketua bidang koordinasi 

pelaksanaan di jabat oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, 

Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMASPER dan KB), sekretaris 

TKPKD di jabat oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial 

Budaya BAPPEDA Kota Semarang dan Kepala Bidang Pengembangan 

Ekonomi Masyarakat BAPPEDA Kota Semarang, Koordinator kelompok 

bantuan dan perlindungan social dijabat oleh Asisten Administras 

Pemerintahan Sekda Kota Semarang, Koordinator Kelompok Program 

Pemberdayaan Masyarakat di jabat oleh Asisten Administrasi Perekonomian 

Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang, Koordinator 

Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil dijabat oleh Asisten 

Admiistrasi Informasi dan Kerjasama Sekda Kota Semarang, dan 

beranggotakan Inspektur Kota Semarang dan Kepala Dinas Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Semarang 

Kelembagaan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di tingkat 

kecamatan dikendalikan oleh Camat dengan didukung oleh seluruh stafnya 

dan kelembagaan/forum di tingkat kecamatan seperti Forum Badan 
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Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tingkat Kecamatan dan forum-forum lain 

yang peduli terhadap penanggulangan kemiskinan. 

Kelembagaan yang menjadi ujung tombak adalah kelembagaan yang 

ada di tingkat kelurahan. Kelurahan adalah wilayah terkecil di negara kita 

yang paling mungkin untuk bisa melaksanakan dan mengendalikan kegiatan 

pembangunan di masyarakat. Elemen-elemen yang sudah nyata dan diakui 

oleh masyarakat tersebut dapat menyatukan langkah dengan bergabung dalam  

forum bersama yang akan membahas segala bentuk kegiatan dan pelaksanaan 

program dilapangan agar berjalan dengan baik. 

4.2.7 Program-program penanggulangan yang terdapat pada Peraturan 

Daerah Kota Semarang No.4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan 

Kemiskinan di Kota Semarang. 

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Sri Hartono, S.Sos, M.M 

Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Semarang. beliau mengatakan bahwa “Pemerintah 

Kota(PEMKOT) Semarang mengeluarkan program pengentasan kemiskinan 

berdasarkan pada kebijakan-kebijakan yang ada dalam PERDA tentang 

penanggulangan kemiskinan.” 

Didalam Peraturan Daerah Kota Semarang No.4 Tahun 2008 Tentang 

Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang tersebut Program 

penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota 

Semarang meliputi: bantuan pangan yang dilaksanakan melalui pemberian 
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subsidi pembelian bahan pangan yang aman, sehat, utuh dan higienis paling 

sedikit empat (4) kali dalam satu (1) tahun yang tata cara dan persyaratan 

pelaksanaan program tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

Program bantuan kesehatan yang dilaksanakan melalui pembebasan 

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

dasar yang komprehensif pada Puskesmas dan jaringannya termasuk 

puskesmas rawat inap, dan pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalan 

tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan pada ruang perawatan kelas 

tiga (3), pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan 

kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.  

Program bantuan pendidikan meliputi pembebasan biaya masuk 

sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan 

pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah dalam bentuk bentuk beasiswa Pemerintah Daerah dan Bantuan 

Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dengan tata cara dan persyaratan yang 

diatur dengan Peraturan Walikota. 

Program bantuan perumahan yang berupa penyediaan perumahan, 

bantuan perbaikan rumah, dan bantuan sarana dan prasarana pemukiman.yang 

tata cara dan persyaratan pelaksanaan program tersebut diatur dengan 

Peraturan Walikota. 
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Program bantuan peningkatan ketrampilan yang meliputi bantuan 

pelatihan ketrampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan 

bimbingan pengelolaan / manajemen usaha serta diberikan sertifikat pelatihan. 

Setiap warga miskin hanya diperbolehkan mengikuti paling banyak dua (2)  

jenis pelatihan yang akan diberikan sampai trampil dan mandiri. Program 

tersebut dilaksanakan secara periodik dengan Tata cara dan persyaratan yang 

diatur dengan Peraturan Walikota. 

Program bantuan modal usaha diselenggarakan dalam rangka 

memberikan kemudahan bagi warga miskin dan / atau kelompok warga 

miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya, sehingga dapat 

meningkatkan penghasilannya dalam bentuk bantuan dana, pinjaman dana 

bergulir, bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan, dan sarana 

prasarana usaha dengan memprioritaskan warga miskin yang telah mengikuti 

pelatihan ketrampilan melalui Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program 

yang diatur dengan Peraturan Walikota. 

Bantuan perlindungan rasa aman diselenggarakan dalam rangka 

memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman 

dalam bentuk bantuan pengurusan administrasi kependudukan, penyelesaian 

konflik sosial, perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan 

dan anak, dan fasilitasi bantuan hukum dengan tata cara dan persyaratan yang 

diatur dengan Peraturan Walikota. 
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4.2.8 Perencanaan program pengentasan kemiskinan di kota semarang 

perencanaan program pengentasan kemiskian tersebut di atas, 

Pemerintah Kota Semarang merencanakan tahapan perkembangan sebagai 

berikut: 

a. Pada tahun 2011, pemerintah berencana akan pembentukan kelompok 

usaha baru warga miskin dengan cara memberikan bantuan modal, 

peralatan usaha, serta pelatihan usaha berdasarkan pada potensi daerah 

masing – masing kelurahan dengan sasaran 32 kelurahan yang 

berjumlah kurang lebih 2.316 keluarga atau 8.071 jiwa. Misalkan 

bantuan modal pembuatan kue, pemberian peralatan usaha pembuatan 

kue, dan pelatihan pembuatan kue, dan lain-lain. 

b. Pada tahun 2012 pemerintah berencana akan mengembangkan 

kelompok usaha warga miskin yang telah terbentuk dan membentuk 

kelompok usaha baru warga miskin dengan sasaran 48 kelurahan yang 

kurang lebih berjumlah 3.473 keluarga atau 12.106 jiwa. 

c. Pada tahun 2013 Pemerintah berencana menjadikan kelompok usaha 

yang telah terbentuk dan di kembangkan dijadikan usaha mandiri yang 

kelak akan mendukung program pemerintah untuk membantu warga 

miskin lain. Selain itu, pemerintah juga tetap membentuk kelompok 

usaha baru warga miskin pada 48 kelurahan yang berjumlah 3.473 

keluarga atau sekitar 12.106 jiwa. 
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d. Pada tahun 2014 Pemerintah berencana akan mengunakan kelompok 

usaha ciptaan pemerintah yang telah berhasil untuk membantu warga 

miskin lain guna menciptakan kondisi perekonomian yang di dominasi 

oleh usahawan tetapi tetap berfikiran sosial pancasila. Disamping itu 

pemerintah tetap membentuk kelompok usaha warga miskin dan tetap 

memberikan pembelajaran akan pengembangan kelompok tersebut dan 

kemandirian kelompok usaha warga miskin dengan sasaran program 

32 kelurahan yang berjumlah 2.316 keluarga atau sekitar 8.071 jiwa. 

e. Pada tahun 2015 pemerintah berencana menggulirkan dana stimulant 

yang dananya belum diketahui untuk tetap melestarikan usaha yang 

telah terbentuk dengan berbasis UKM kecil dan menengah, serta tetap 

mendampingi kelompok usaha yang belum mandiri. Selain itu 

kegiatan pada tahun sebelumnya tetap dilaksanakan dengan sasaran 17 

kelurahan dengan jumlah sekitar 12.864 keluarga atau berjumlah 

sekitar 4.485 jiwa. 

Dana APBD dan APBN yang di gunakan untuk pelaksanaan program 

penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp. 360.579.291.600,- yang 

dibagi menjadi 2 kriteria, yaitu digunakan untuk penyelamatan warga miskin 

dan pemberdayaan masyarakat yang masing masing mendapatkan Rp. 

320.751.907.200 guna penyelamatan kehidupan penduduk miskin dan Rp. 

37.828.213.600 untuk pemberdayaan masyarakat. 
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Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan 

oleh Pemerintah Kota Semarang untuk pembangunan gerbang kampung, 

Biaya Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(JAMKESMAS), serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM). Sedangkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Proinsi di gunakan oleh pemerintah untuk vokasi, Jaminan Kesehatan Daerah 

(JAMKESDA), serta BOS. Serta dana APBD kota di gunakan oleh 

Pemerintah Kota sebagai pelatihan keterampilan, permodalan, kewirausahaan 

dan lain-lain. 

Untuk dana dari Corporate Social Responsibility (CSR) yang berasal 

dari Konsorsium Pengusaha Pemberi CSR (KPPC), Perbankan, serta Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 

pemerintah hanya sebagai fasilitator antara CSR dan perguruan tinggi baik 

negeri maupun swasta untuk menyalurkan kepada kelompok sasaran warga 

miskin. 

Untuk dana swadaya masyarakat, pemerintah tidak terlalu banyak 

mengambil andil, jadi dana swadaya tersebut langsung di berikan kepada 

warga miskin dengan koordinasi dengan pemerintah Kota Semarang. 

Pemaparan penulis diatas seputar kebijakan Pemerintah Kota 

Semarang merupakan suatu bentuk kebijakan public yang di fokuskan untuk 

menyelesaikan permasalah kemiskinan yang ada dalam masyarakat. Menurut 

Edward dalam Indiahono, D (2009 : 212) mengatakan bahwa model 
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implementasi kebijakan publik menunjuk pada empat variable yang berperan 

penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, empat variable tersebut 

adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi.  

Dari kutipan di atas yang dimaksud oleh Edward menurut penulis 

adalah : 

1. Komunikasi, yaitu suatu kebijakan publik akan dapat dilaksanakan 

dengan baik dan efisien jika terjadi komunikasi antara pelaksana 

program dan sasaran program tersebut. hal ini sangatlah penting 

dikarenakan suatu program dapat terlaksana dengan baik jia sasran 

program tersebut mengetahui lebih dalam program yang akan 

merka terima sehingga tidak akan adanya distorsi atas kebijakan 

dan program. Dalam hal kebijakan Pemerintah Kota Semarang 

diatas, komunikasi telah terjalin dengan baik antar SKPD dan 

lapisan masyarakat.  

2. Sumber daya, maksudnya suatu program kebijakan haruslah di 

dukung oleh sumberdaya yang memadahi. Baik sumber daya 

manusia maupun sumberdaya finansial. Hal ini sangatlah penting 

dikarenakan suatu program tidak akan berjalan maksimal apabila 

hanya dilengkapi oleh satu sumberdaya tersebut. sumberdaya 

manusia dalam program penanggulangan kemiskinan di Kota 

Semarang belum sepenuhnya mencukupi, hal ini terbukti dengan 
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adanya permasalahn salah upload dalam website yang menunjukan 

jumlah warga miskin di Kota Semarang. 

3. Disposisi, yaitu menunjuk pada implementator program atau 

pelaksana program tersebut. karakter yang harus dimiliki oleh 

pelaksana program adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. 

Pelaksana dalam program pemerintah ini sudah memenuhi 

indicator, akan tetapi dikarenakan adanya tugas yang melekat pada 

jabatan aslinya, membuat suatu program yang seharusnya optimal 

menjadi tersendat-sendat. 

4. Struktur birokrasi, aspek struktur birokrasi ini mencakup 

mekanisme dan struktur organisasi. Suatu program haruslah 

memiliki mekanisme kerja, atau standar operasional prosedur. Dan 

yang kedua adalah struktur organisasi, hal ini sangatlah penting 

karena suatu susunan organisasi yang jelas mempengaruhi 

keutuhan suatu program serta pengambilan keputusan yang akan di 

ikuti oleh seluruh pemangku bajatan dalam organisasi tersebut. 

Dalam hal struktur birokrasi, program penanggulangan kemiskinan 

banyak yang belum terpenuhi, diantaranya tidak adanya standar 

operasional prosedur, dan mekasnisme kerja yang kurang terbuka 

oleh masyarakat luas. 
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4.3 Pelaksanaan Kebijakan Strategis Oleh Pemerintah Kota Semarang 

Terkait Dengan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2011 

Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di kota 

Semarang, pemerintah telah mengentaskan warga miskin sebanyak 5.688 

keluarga atau 4% dari jumlah keseluruhan warga miskin di Kota Semarang 

yang awalnya hanya di targetkan 2% dari jumlah keseluruhan penduduk 

warga miskin. Berikut ini adalah kerangka pikir implementasi program 

penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. 

 
Bagan 4.1 

Bagan Alir Implementasi program Penanggulangan Kemiskinan di Kota 
Semarang Tahun 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber: paparan Walikota Semrang dalam Monitoring dan Evaluasi Program 
pengentasan kemiskinan tahun 2011) 



116 

 

Dari bagan diatas, penulis dapat menjelaskan bahwa program 

penanggulangan kemiskinan di laksanakan berdasarkan data warga miskin 

yang telah di validasi dan di verifikasi, yang selanjutnya dijadikan sebagai 

pertimbangan penetapan lokasi dan kelompok sasaran dengan memperhatikan 

karakteristik wilayah dan karakteristik penduduk. 

Karakteristik wilayah adalah karakteristik tentang lokasi, potensi 

lokal, potensi Sumber Daya Alam, dan potensi gangguan lingkungan. 

Sedangkan karakteristik penduduk adalah karakteristik tentang indikasi 

kemiskinan penduduk, tingkat kemauan penduduk, tingkat kemampuan 

keterampilan penduduk, serta potensi kemandirian. 

Karakteristik diatas juga sebagai penentu program yang akan 

dilaksanakan guna mengentaskan kemiskinana di wilayah tersebut. program 

yang telah di tentukan akan mendapatkan alokasi anggaran dari SKPD serta 

bantuan anggaran dari CSR yang di awasi oleh TKPKD. Dan setelah 

mendapatkan anggaran dana dari berbagai pihak, maka program tersebut 

dilaksanakan dengan cara pendampingan serta pemberdayaan masyarakat 

melalui partisipasi aktif pemerintah, LSM, CSR, serta perguruan tinggi baik 

negeri maupun swasta. 

Pemaparan tentang implementasi program penanggulangan 

kemiskinan diatas menghasilkan beberapa program yang dilaksanakan di 32 

kelurahan, yang semuanya tertuang dalam rekap realisasi kelurahan  penerima  
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program kegiatan Gerakan terpadu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan dan 

Lingkungan) gerdu kempling tahun 2011. (lihat Lampiran 1) 

hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Sri Hartono 

Kasubbid Perencanaan Pemerintahan Bappeda Kota Semarang berikut hasil 

wawancara penulis dengan beliau: 

program penanggulangan kemiskinan di kota 
semarang di awali dengan pendataaan warga miskin 
dengan format by name by addres yang ada di situs 
simgakin, lalu hasil pendataan di gunakan sebagai 
dasar5 penetapan program dengan memperhatikan 
factor kemauan, gangguan, sumber potensi, dll. 
Selanjutnya tinggal penerapan program oleh pemerintah 
bersama dengan CSR dan perguruan tinggi dengan di 
bantu oleh stakeholder di 32 kelurahan. (wawancara 
dengan Bapak Sri Hartono Kasubbid Perencanaan 
Pemerintahan di Bappeda Kota Semarang, 24 
september 2012 pukul 13.00) 

 

Setelah mengetahui bagaimana program penanggulangan kemiskinan 

di Kota Semarang berjalan, maka penulis akan memaparkan kelurahan yang 

menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan tahun 2011, berikut 

adalah data kelurahan yang menjadi sasaran program tersebut dengan potensi 

yang ada pada kelurahan tersebut: 

TABEL 4.4 
DAFTAR  KELURAHAN SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

KOTA SEMARANG  TAHUN  2011 
    

NO KELURAHAN 
JUMLAH 
WARGA 
MISKIN 

POTENSI USAHA 

1 Kec. Mijen     
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  Wonolopo 805 KK Produksi telur asin, susu  
    

  

kedelai, jamu gendong, jamur merang, 
sapu ijuk , pupuk kompos 

  Karangmalang 362 KK 
pembuatan opak, telur asin, 

        
 

bandeng presto, tape,  
     krupuk gandum 
2 Kec.Smg Tengah     
  Pekunden 232 KK Produksi tape ketan, wingko  
      bandeng duri lunak 
  Gabahan 

782 KK 
Aneka olahan tahu (krupuk tahu, 
wedang tahu)  pembuatan  

      kulit lunpia, tas belanja endong 
3 Kec. Smg Timur     
  Rejomulyo 450 KK pengrajin batik (Kampung - 
    

  
Batik Semarangan), yang pernah 
mendapat kunjungan   

      dari ibu Walikota & tamu 
      Suriname 
      pembuatan krupuk tengiri 
  Karangtempel 102 KK Produksi keset dari kain perca, 
      produksi wingko  
4 Kec. Candisari     
  Jomblang 1.831 KK Pengolahan sampah menjadi  
      pupuk kompos (mendapat  
  

  
  kunjungan dari Kementrian Lingkungan 

Hidup dan sudah 
       diakui secara Nasional ). 
      daur ulang sampah plastik  
      menjadi aneka kerajinan tas, 
      pembuatan tahu 
  Candi 1.150 KK Produksi dendeng ikan, 
      sulam pita, manik-manik,  

      pemanfaatan limbah plastik 
5 Kec. Tugu     

  Mangunharjo 507 KK penghasil rajungan dan 
      olahan pepes rajungan 
      pembuatan trasi 
      jamu gendong 
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  Mangkang Kulon 1.004 KK Produksi terasi, tahu dan  
      penggemukan kepiting 
6 Kec. Gunungpati     

  Mangunsari 553 KK Ternak itik & kambing, 
      Tata Rias Pengantin 
  Plalangan 241 KK Produksi kripik singkong, 
      pisang, gula kacang   
7 Kec. Tembalang     

  Tembalang 1.569 KK Produksi olahan makanan 
  Rowosari 297 KK Budidaya Jamur,  
    

 
Budidaya Pisang Apendik 

     Pembuatan kasur spring bed 
8 Kec.Banyumanik     

  Sumurboto 287 KK pembuatan tempe,  
      telur asin, sambel pecel 
  Jabungan 532 KK Pembuatan Empon-empon 
9 Kec. Gayamsari     

  Gayamsari 676 KK Simpan pinjam utk pedagang  
      sembako dan sayur 
  Sawah Besar 1.087 KK Pembuatan Bolang-baling 
      industri percetakan & sablon 

10 Kec. Smg Utara     

  Bulu Lor 4.479 KK Produksi pembuatan sabuk 
      dan dompet, getuk, krupuk  
  Tanjung Mas 858 KK Aneka olahan ikan : bandeng  
      presto, trasi, gereh, mangut 
      (KUD Mina Baruna, yg pernah   juara di 

tingkat Nasional Tahun 2001/2002 
       

      
11 Kec. Smg Barat     

  Krobokan 1.489 KK aneka olahan ikan (bandeng  
      presto, ikan panggang  
      dan otak-otak 
      pembuatan tahu tempe 
  Kalibanteng Kulon 502 KK Produksi miniatur pesawat,  
      pembuatan krupuk 

12 Kec. Ngaliyan     
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  Ngaliyan 259 KK Pembuatan briket batubara, 
      sepatu kulit, tahu “nigari”,  
      sentra tanaman hias,  
      budidaya ikan lele dan koi 
  Bambankerep 439 KK Wisata Religi Petilasan Sunan  
      Kalijaga, pembuatan krupuk  
      bawang, jualan sayur 

      gaduhan kambing dan sapi 

13 Kec. Genuk     

  Terboyo Kulon 169 KK Wisata Religi Makam 
      Syech Djumadil Kubro 
  Gebangsari 138 KK Produksi tape,  
      roti brownies dan tas 

14 Kec.Gajahmungkur     

  Gajahmungkur 409 KK Produksi wingko,  
      bandeng duri lunak 
  Bendan Dhuwur 386 KK pembuatan telur asin, 
       pembuatan sirup jahe 

15 Kec.Smg Selatan     

  Pleburan 275 KK Produksi criping kentang, 
      Rempeyek 
  Lamper Lor 716 KK pembuatan tahu tempe,  
      pembuatan krupuk gendar 

16 Kec. Pedurungan     
  Tlogosari Wetan 715 KK - penghasil pisang 
      - penghasil siwalan 
  Palebon 522 KK Produksi serabi kancing 

(Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan KB Tahun 2012) 

Data yang penulis dapatkan diatas menjelaskan bahwa setiap 

kelurahan mempunyai bermacam-macam potensi, yang berarti tidak semua 

kelurahan di Kota Semarang memiliki kebutuhan sama. Dengan kebutuhan 

diatas, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Semarang yang 
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membantu pemberdayaan masyarakat di 32 kelurahan tersebut dibantu dengan 

CSR dan Perguruan tinggi. 

Berikut adalah mekanisme pelaksanaan CSR yang penulis dapatkan 

saat melakukan penelitian di BAPPEDA Kota Semarang: 

 

BAGAN 4.2 

MEKANISME PELAKSANAAN CSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : BAPPEDA Kota Semarang Tahun 2011) 

Bagan diatas menjelaskan bahwa  para Pengusaha, BUMN, BUMD, 

maupun perbankan melakukan perjanjian dengan Perguruan Tinggi baik 

negeri maupun swasta serta LSM. Perjanjian tersebut haruslah diketahui oleh 

ANALISIS KEBUTUHAN 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

BANTUAN 
MODAL, BARANG, 

DAN 

MOU PENGUSAHA/
BUMD/BUMN/
PERBANKAN 

PERGURUAN 
TINGGI/LSM 

TKPKD 

KECAMATAN/
KELURAHAN 

SASARAN 

WARGA 
MISKIN 

DIKETAHUI 
FASILITAS, MONEV, 

DAN WASDAL 
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pihak Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini adalah TKPKD sebagai 

pelaksana program pengentasan kemiskinan. 

Dilain pihak, para perguruan tinggi dan LSM menganalisa kebutuhan 

masyarakat, dan merancang program dengan bentuk bantuan moal, barang, 

maupun keterampilan yang sesuai dengan potensi daerah yang akan menjadi 

sasaran program tersebut. Dalam hal merancang program tersebut, perguruan 

tinggi dan LSM di bantu oleh Pemerintah Daerah. Setelah program 

ditetapkan, program tersebut dilaksanakn di kelurahan tujuan dengan sasaran 

masyarakat miskin tentunya dengan difasilitasi, diawasi serta dikendalikan 

oleh TKPKD yang di bantu perangkat kelurahan dan kecamatan. 

Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan CSR hanya sebagai 

fasilitator antara perguruan tinggi yang berperan menjadi implementator 

program dengan masyarakat miskin. 

Pemberi CSR yang terlaksana dalam program pengentasan kemiskinan 

tahun 2011 di kota Semarang adalah Bank Jateng, Bank Rakyat Indonesia 

(BRI), Perseroan Terbatas (PT) Marimas, Commanditaire Vennontschap (CV) 

Aneka Ilmu, PT Toha Putra, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), 

Konsorsium Pengusaha pemberi CSR (KPPC), Bank Danamon, sedangkan 

perguruan tinggi yang ikut berperan dalam program pengentasan kemiskinan 

antara lain  Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Negeri Semarang 

(UNNES), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, Universitas Sultan 

Agung (UNISSULA), Universitas Stikubank (UNISBANK), Universitas 
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Katolik (UNIKA) Soegijapranata, Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS), 

Universitas AKI (UNAKI), Universitas Semarang (USM), Universitas 17 

Agustus (UNTAG), Universitas Pandanaran (UNPAND), Universitas Wahid 

Hasyim, Universitas Muhamadiyah Semarang, Politeknik Negeri Semarang, 

Politeknik Kesehatan (POLITEKKES) Semarang, Politeknik Ilmu Pelayaran 

(PIP) Semarang, Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru 

Republik Indonesia (IKIP PGRI), Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

(IKIP) Veteran, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bank Jateng, STIE 

Semarang, STIE Darmaputra, Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer 

(STEKOM), Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM), Sekolah Tinggi Ilmu 

Pertanian (STIP) Farming, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFAR) Yayasan 

Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia (STIEPARI), 

Sekolah Tinggi Maritim dan Transport (STIMART) -AMNI, Akademi 

Sekretari Marsudirini (ASM) Santa Maria, Akademi Kesejahteraan (AKS) Ibu 

Kartini. 

Jumlah dana untuk program, kegiatan, dan bantuan yang di kelola oleh 

CSR adalah sebesar empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus 

lima puluh satu ribu rupiah (Rp. 4.275.351.000,-). Dana tersebut disalurkan 

kepada dua ribu tujuh ratus enam puluh dua ribu (2.762) kepala keluarga 

dalam berbagai bentuk pula.Untuk rincian lebih detailnya mengenai program 

apa yang telah dilaksanakan oleh perguruan tinggi serta CSR serta lokasi 

dilaksanakanya program tyersebut terdapat pada lampiran 2.  
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Para SKPD yang ikut melaksanakan program pengentasan kemiskinan 

di Kota Semarang melalui kewajibanya adalah sebagai berikut: 

1) Dinas Kesehatan dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 

12.536.360.364,00 dengan rincian program Jaminan Kesehatan 

Masyarakat Kota (JAMKESMASKOT) untuk sejumlah  91.309 jiwa 

warga miskin yang tersebar diseluruh Kota Semarang dengan dana yang di 

keluarkan sebesar Rp. 12.454.451.414,00; pemberian makanan tambahan 

pada baita gizi buruk dalam bentuk gula pasir 80kg, minyak goring 132 

liter,serta susu kotak 504 buah di Kelurahan Sekayu, Pekunden, dan 

Karangsari dengan jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 

69.777.350,00; pergantian uang transport bagi warga miskin yang berobat 

di Dinas Kesehatan Kota Semarang sebesar Rp.12.000.000,00; serta 

pemberian sertifikat penyuluhan keamanan pangan dan sertifikat Pangan 

Industri Rumah Tangga (P-IRT) di Kelurahan Palebon sebanyak 10 orang, 

Gabahan sebanyak 2 orang, Pekunden 2orang, Gebangsari 4 orang, serta 

Kelurahan Wonosari sebanyak 11 orang dengan total biaya sebesar Rp. 

12.131.600,00 

2) Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi dengan total biaya yang 

dikeluarkan sebesar 2.984.300.000,-. Dan program pelatihan Wira Usaha 

Baru (WUB) sebanyak 20 kelompok atau 220 orang dengan jenis usaha 

pengolahan hasil ikan berada di kelurahan Semarang Utara, krobokan. 

Jenis usaha menjahit berada pada Kelurahan Terboyo Kulon, Candi, 
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Jabungan, Bendan Nduwur, Sumur Boto, Karang Tempel, Mangunsari. 

Budidaya kambing berada pada Kelurahan Plalangan, Rowosari, dan 

Wonolopo. Ternak lele pada Kelurahan Karang Malang. Usaha membatik 

pada Kelurahan Semarang Barat, Industri pembuatan kerupuk pada 

Kelurahan Rejo Mulyo dan Mangkang Kulon. Industri kue basah dan 

kering pada Kelurahan  Ngaliyan, dan Lamper Lor. Industry wingko 

sukun terdapat pada Kelurahan Gajah Mungkur. Dan yang terakhir adalah 

pengolahan sampah yang terdapat pada Kelurahan Sawah Besar. Pelatihan 

dan bantuan peralatan kerja kepada 380 orang, pelatihan tenaga siap pakai 

sebanyak 100 orang, tenaga magang 75 orang, serta padat karya produktif  

sebanyak tiga (3) kelompok yang dilaksanakan di kelurahan Tambak 

Mulyo sebanyak 200 orang dengan industry bandeng presto, di kelurahan 

Mangkang Kulon sebanyak 200 orang dengan jenis usaha ternak kambing, 

dan yang terakhir adalah dengan usaha ternak nila di kelurahan 

Mangunharjo sebanyak 295 orang. 

3) Dinas Koperasi  dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan total biaya 

yang dikeluarkan sebesar Rp.1.642.170.800,-. Dan program yang 

dilaksanakan oleh SKPD ini adalah memfasilitasi pengembangan usaha 

mikro, permodalan bagi 240 Pelaku Usaha Mikro (PUM), pemberian 

bantuan barang atau peralatan sarana/prasarana produksi bagi 200 

kelompok PUM, serta penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan 

pengolahan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan umum 
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4) Dinas  Pertanian dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar 

Rp.1.426.101.500,-. Dan program yang dilaksanakan oleh SKPD ini 

adalah memberikan bantuan di Kelurahan Wonolopo berupa 10 ekor sapi, 

Kelurahan Plalangan sejumlah 11 ekor sapi, Kelurahan Kalangmalang 

sejumlah 10 ekor sapi; sosialisasi dan pengadaan buah-buahan di 

kelurahan Bubakan dalam bentuk kebun buah; pertanian cabai di 

Kelurahan Krobokan, dan Kalibanteng Kulon dalam bentuk bibit cabai; 

Bantuan bibit buah dan sayuran di Kelurahan Gebangsari dalam bentuk 

bibit; bantuan pembuatan pupuk kompos di Kelurahan Gajah Mungkur 

dalam bentuk alat composing; bantuan bibit kelengeng dan pupuk yang 

berada di kelurahan karangmalang dalam bentuk bibit kelengkeng dan 

pupuk; serta yang terakhir adalah pelatihan dan pengadaan bibit ternak di 

kelurahan Rowosari dalam bentuk 20 bibit kambing.  

5) Kantor Ketahanan Pangan dengan dana sebesar Rp. 627.000.000,- dengan 

program pengembangan kelurahan mandiri pangan, memfasilitasi 

penyediaan makanan pokok bagi warga miskin  dan pengembangan 

penganeka ragaman konsumsi berbasis sumber daya setempat. 

6) Dinas Kelautan dan Perikanan dengan jumlah biaya sebesar Rp. 

239.100.000,- dengan program pengembangan budidaya perikanan, 

pengembangan perikanan tangkap, serta optimalisasi pengelolaan dan 

pemasaran produksi   perikanan. 
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7) Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) dengan dana 

Rp.29.361.771.000,- dengan melaksanakan program berupa Perbaikan 

lingkungan pemukiman, Sarana prasarana Pavingisasi di 80 kelurahan, 

infrastruktur Perumahan dan Permukiman sebanyak 452 unit, Pembuatan 

Sanitasi Komunal Pemukiman di Kelurahan Kemijen Kecamatan 

Semarang Timur, Penanganan & Penataan Permukiman Kumuh dan 

pemukiman nelayan di Kecamatan Tugu dan Genuk, Perbaikan Sarana 

Prasarana lingkungan Pemukiman Kecamatan Gayamsari, Pedurungan, 

Genuk, Gunungpati, Tembalang ,Mijen yang berjumlah 21 Kelurahan, 

Pembuatan Mandi Cuci Kakus (MCK) permukiman di tujuh (7) 

Kelurahan, Pembangunan Infrastruktur Sanitasi di empat (4) lokasi. 

8) Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) dengan dana Rp.72.000.000,- 

dengan program memfasilitasi bantuan hukum bagi warga miskin yang 

tersangkut perkara pidana  sebanyak 24 orang. 

9) Dinas sosial pemuda dan olahraga dengan dana sebesar Rp. 

29.543.771.000,- dengan pelaksanaan program pembangunan pusat 

rehabilitasi anak terlantar, pelatihan ketrampilan bagi dan  peningkatan 

kualitas pelayanan, memberikan bantuan sarana prasarana rehabilitasi 

kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pendidikan dan 

pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma, penghuni panti asuhan 

atau jompo, bantuan modal usaha bagi penyandang cacat dan fasilitasi 
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usaha produktif   anak jalanan purna bina, serta bantuan operasional panti 

sosial dan panti asuhan. 

10) Dinas Pengolahan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral 

(PSDA dan ESDM) dengan penggunaan dana sebesar Rp.6.027.500.000,- 

dengan melaksanakan program berupa penyediaan air minum dan sanitasi 

berbasis masyarakat (pamsimas) di 16 kelurahan, peningkatan sumur-

sumur limbah di 8 kelurahan, pembangunan sumur-sumur air tanah di 8 

kelurahan, serta pembangunan instalasi pengolahan air minum sederhana. 

11) Dinas Bina Marga dengan dana sebesar Rp. 195.000.000,- dengan 

program pemeliharaan jalan mangunharjo, pemeliharaan jembatan  

tandang,  jembatan besi kali asin. 

12) Dilain dinas diatas, banyak lagi dinas yang ikut serta dalam pengentasan 

kemiskinan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. 

Kerjasama serta peran seluruh lapisan masyarakat yang  telah penulis 

bahas diatas merupakan bentuk keseriusan dalam penanggulangan 

kemiskinan, akan tetapi apabila diperhatikan lebih seksama, maka penurunan 

jumlah warga miskin di Semarang sangatlah kurang efektif, hal ini juga di 

benarkan oleh bapak Sutrisno selaku Kabid Penderita Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) di Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga. Dalam wawancara 

penulis, beliau mengatakan bahwa : 

Program penanggulangan kemsikinan di Kota Semarang 
merupakan program yang dipaksakan, karena semua 
program tersebut bersifat menanam. Harusnya tidak semua 
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menanam, akan tetapi ada yang merawat dan memupuk 
program tersebut. kalau tidak ada yang memupuk dan 
merawat ya percuma saja program tersebut, karena akan 
mati begitu saja setelah ditinggalkan. (Sumber: Wawancara 
penulis dengan Sutrisno, Kabid PMKS DISOSPORA Kota 
Semarang tanggal 13 mei tahun 2012 pukul 10.00) 
 

Dalam wawancara penulis dengan warga miskin Kelurahan Mangkang 

Kulon Kecamatan Tugu yang bernama Suratmi 57 tahun sebagai salah satu 

anggota kelompok produksi kerupuk bentukan Pemerintah Kota Semarang, 

mengenai  Program pengentasan kemiskinan di Kota Semarang, Penulis 

mendapatkan data sebagai berikut : 

 
Penulis :Apa yang saudari tahu akan program penangulangan 

kemiskinan yang diberikan pemerintah kota semarang kepada 
saudara/saudari? 

Responden :Yang saya tahu tentang program yang diberikan adalah 
pekerjaan membuat kerupuk ikan dengan cara berkelompok, 
dan satu kelompok ada 15 orang. 

Penulis :Menurut saudara/saudari, mengapa saudara/saudari menerima 
program tersebut?  

Responden :Wah saya tidak tahu mas, tiba-tiba saja saya di tawarin oleh 
orang kelurahan untuk bekerja membuat kerupuk dengan cara 
berkelompok. 

Penulis :Siapa yang mengusulkan saudara/saudari untuk menerima 
program tersebut?  

Responden :Saya tidak tahu persis namanya mas, yang saya tahu itu orang 
kelurahan. 

Penulis :Apa yang saudari dapat dalam program tersebut?  
Responden :Dengan ikut program itu saya jadi tahu caranya membuat 

kerupuk ikan mas, dan saya juga sudah bisa menabung di 
kantor pos mas. 

Penulis :Siapa saja tetangga saudari yang menerima program tersebut? 
Responden :Banyak mas, satu RT ada kalo 5 orang mas. 
Penulis :Apa saja yang dilakukan pemerintah Kota Semarang dalam 

program penangulangan kemiskinan yang saudari terima? 
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Responden :Itu mas, kalo ada bazar, kelompok saya di suruh mengirimkan 
kerupuk mas, kalau di kelurahan atau kecamatan sedang acara 
kelompok saya juga mendapat pesanan snack. 

Penulis :Bagaimana kemajuan kelompok saudari sampai saat ini? 
Responden :Sudah jarang membuat kerupuk mas, soalnya sudah jarang ada 

pesanan, teman-teman saya juga sudah kerja di pabrik-pabrik 
mas. 

Penulis :berapa lamakah kelompok saudari produktif? 
Responden :Kurang dari satu tahun mas, kelurahan juga sudah lama tidak 

memesan mas. 
Penulis :Apakah ada saran dari saudari terkait program pemerintah 

dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Semarang? 
Responden :Harusnya pihak kelurahan itu membantu memasarkan ke luar 

kecamatan mas. Biar tekenal, jadi krupuknya tidak mati seperti 
ini. Kalau seperti ini kan saya kembali lagi seperti dulu cuman 
ngandalin suami saya jadi tukang gali kuburan mas. 

 
 

Dalam wawancara penulis dengan warga miskin yang bernama fanti 

27 tahun dengan alamat Jl. Sri Kuncoro Barat  RT.01/II Kel. Kalibanteng 

Kulon sebagai peserta pelatihan dan pemberian bantuan peralatan kerja salon 

Warga Miskin Kalibanteng Kulon, mengenai  Program pengentasan 

kemiskinan di Kota Semarang, Penulis mendapatkan data sebagai berikut: 

 
Penulis :Apa yang saudari tahu akan program penangulangan kemiskinan 

yang diberikan pemerintah kota semarang kepada saudari? 
Responden :Pemberian peralatan untuk membuka slon dan pelatihannya mas. 
Penulis :Menurut saudara/saudari, mengapa saudara/saudari menerima 

program tersebut?  
Responden :Saya menerima program ini, karena saya ingin membuka salon 

mas, sudah lama saya menunggu saat seperti ini. 
Penulis :Siapa yang memberikan info kepada saudara/saudari mengenai 

program tersebut?  
Responden :Yang memberi tahu tentang program ini orang Pemkot mas, yang 

biasanya mendata Wanita Tuna Susila (WTS) di sini mas. 
Penulis :Apa saudari sudah mendapatkan manfaatnya? 
Responden :Sudah mas, lumayanlah dapat uang halal, walaupun sedikit tidak 

apa-apa. 
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Penulis :Apakah banyak tetangga saudari yang menerima program  
tersebut? 

Responden :Banyak mas, tapi banyak juga yang macet dan kembali jadi WTS 
mas. 

Penulis :Apakah ada orang Pemkot yang menjenguk usaha saudari? 
Responden :Tidak ada mas, paling cuman di Tanya lancar atau tidak usahanya 

kalau bertemu di jalan. 
Penulis :Bagaimana kemajuan usaha saudari sampai saat ini? 
Responden :lumayanlah mas, ada saja pelangganya tiap hari 
Penulis :apakah ada saran dari saudari terkait program pemerintah dalam 

menanggulangi kemiskinan di Kota Semarang? 
Responden :harusnya orang-orang yang ikut dalam program ini  diberikan 

pengarahan biar tidak kembali ke pekerjaan sebelumnya mas. 
 

Dalam wawancara penulis dengan warga miskin Kelurahan Rowosari  

Kecamatan Tembalang yang tidak mau disebutkan namanya sebagai salah 

satu anggota kelompok ternak kambingyang berasal dari dana CSR, mengenai  

Program pengentasan kemiskinan di Kota Semarang, Penulis mendapatkan 

data sebagai berikut : 

 
Penulis :Apa yang saudara tahu akan program penangulangan kemiskinan 

yang diberikan pemerintah kota semarang kepada 
saudara/saudari? 

Responden :Saya tahunya dapat kambing untuk dikelola secara kelompok mas. 
Penulis :Menurut saudara/saudari, mengapa saudara/saudari menerima 

program tersebut?  
Responden :Saya menerima program ini, setelah menghadiri rapat RT mas. Di 

rapat itu di bahas mnengenai bantuan kambing ini mas, lalu saya 
dan teman-teman mengajukan diri mas. 

Penulis :Apakah saudara tahu bantuan itu dari mana?  
Responden :Saya tidak tahu persis mas, tapi katanya Undip yang membantu 

mas. 
Penulis :Apa yang saudara dapat dalam program tersebut?  
Responden :Kelompok saya mendapat 15 ekor kambing mas. 
Penulis :Siapa saja tetangga saudara yang menerima program tersebut? 
Responden :Banyak mas, satu RT ada kalo 5 orang mas. 
Penulis :Apa saja yang dilakukan pemerintah Kota Semarang dalam 

program penangulangan kemiskinan yang saudara terima? 
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Responden :Kami diajari tentang cara beternak mas, lalu dapat kandang juga, 
dan makanan yang baik untuk ternak seperti apa juga di pelajari 
mas. 

Penulis :Bagaimana kemajuan kelompok saudari sampai saat ini? 
Responden :Kambingnya kami jual mas, hasilnya kami belikan 2 ekor sapi, 

karena kambingnya kurus-kurus dan tidak layak untuk dijadikan 
ternak. 

Penulis :Apakah sampai sekarang kelompok saudara masih betrnak sapi? 
Responden :Iya masih, bahkan sekarang sapinya menjadi 5 ekor mas. 
Penulis :Apakah ada saran dari saudara terkait program pemerintah dalam 

menanggulangi kemiskinan di Kota Semarang? 
Responden :Harusnya kalau memberikan bantuan berupa ternak itu yang bibit 

unggul, bukan asal memberi ternak begitu saja, karena kalau 
beternak dengan bibit biasa susah untuk mendapatkan hasil 
maksimal. 

 

Dalam wawancara penulis dengan pengemis di pertigaan UNDIP 

tembalang yang bernama sukino dengan umur 42 tahun dan bertempat tinggal 

di daerah banyumanik, mengenai  Program pengentasan kemiskinan di Kota 

Semarang, Penulis mendapatkan data sebagai berikut: 

 
Penulis :Apa saudara tidak menerima bantuan dari Pemerintah Kota 

Semarang? 
Responden :Saya dulu menerima, tapi saya tinggalkan mas. 
Penulis :Menurut saudara, mengapa saudara meninggalkan program yang 

di berikan oleh Pemerintah Kota Semarang?  
Responden :Saya kan cacat mas, jadi saya tidak bisa mengikuti program 

Pemerintah Kota Semarang. karena itu saya tinggalkan, lagi pula 
pendapatan saya di simpang jalan ini lebih besar mas, satu hari 
saya bisa mendapatkan Rp. 200.000,00 tapi kalo saya mengikuti 
program dari PEMKOT saya belum tentu mendapatkan 
penghasilan Rp.50.000,00 perhari mas… 

Penulis :Bagaimana proses saudara dulu bisa mengikuti program 
PEMKOT? 

Responden :Dulu saya bisa ikut karena di tangkap SATPOL-PP, setelah 
ditangkap saya di data dan disuruhh ikut berbagai pelatihan dari 
menjahit hingga memijat. 

Penulis :Sudah berapa kali saudara di tangkap dan di data? 
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Responden :Sudah berkali kali mas, bahkan saya sudah kenal sama yang 
mendata. 

Penulis :Apa tanggapan Pemerintah Kota yang mendata saudara ketika 
melihat saudara lebih memilih bekerja sebagai pengemis dari 
pada memanfaatkan yang sudah saudara terima dari pelatihat 
tersebut? 

Responden :Awalnya saya di marahi mas, tapi lama kelamaan saya jadi akrab 
dan ngobrol seperti biasa saja saat  di data. 

Penulis :Apakah ada saran dari saudara terkait program pemerintah dalam 
menanggulangi kemiskinan di Kota Semarang di masa datang? 

Responden :Kalo ingin membuat pengemis djalan seperti samya tidak kembali 
dijalan, harusnya pemerintah kota memberikan solusi tentang 
pendapatan yang lebih meyakinkan mengikuti program 
pemerintah.karena percuma saja banyak diadakanya pelatihan 
bagi pengemis, tetapi penghasilan yang kami terima tetap saja 
tidak memadahi kebutuhan kami, atau bahkan lebih sedikit. 

 

Dalam wawancara tersebut, penulis mendapatkan informasi bahwa 

masyarakat mengikuti program Pemerintah Kota Semarnag berdasarkan 

pilihan dari kelurahan, bukan dikarenakan kesadaran sendiri para masyarakat 

tersebut. hal ini menurut penulis merupakan suatu manipulasi informasi, 

dikarenakan suatu keinginanlah yang akan menjadikan kesuksesan dan 

keseriusan dalam menjalankan program pemerintah tersebut. 

Pemerintah Kota Semarang dalam melakasanakan kebijakan tentang 

penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang menurut penulis dapat di 

bilang memaksakan kehendak. Dikarenakan sangat banyak anggaran yang di 

alokasikan demi terwujudnya target penanggulangan kemiskinan. dalam 

monitoring serta evaluasi bahkan jumlah dana yang dikeluarkan di tutup-

tutupi dan tidak disertakan penjelasan. 

 



134 

 

4.4 Strategi Ideal Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang 

 Negara Kesejahteraan (Welfare State = Sosial Service State) adalah 

Negara yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Negara adalah alat 

yang dibentuk rakyatnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran 

dan keadilan sosial. Teori Negara Kesejahteraan menurut Kranenburg dalam 

bukunya Arif Hidayat (2011) adalah  ”Tujuan negara bukan sekadar 

memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan 

kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, serta menyelenggarakan 

masyarakat adil dan makmur. Ia juga menyatakan bahwa upaya pencapaian 

tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata, seimbang.” 

Dalam negara kesejahteraan, kemiskinan merupakan suatu 

permasalahan yang harus segera dilaksanakan. Kemiskinan adalah keadaan 

dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti 

makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan 

dapat disebab-kan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun 

sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan 

masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan 

komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, 

dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. 

Dalam menyelesaikan permaslahan kemiskinan, memerlukan suatu 

penanggulanagan kemiskinan, penangulangan kemiskinan dalam Undang–
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Undang Nomor. 11 Tahun 2009 Bab IV Pasal 19 adalah kebijakan, program, 

dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian 

dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. 

Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan meningkatkan 

pendapatan masyarakat miskin atau dengan mengurangi beban kebutuhan 

dasar mereka. Peningkatan pendapatan dapat dilakukan dengan memberikan 

bantuan sosial atau meningkatkan peran serta masyarakat miskin dalam 

kegiatan ekonomi. Sedangkan mengurangi beban pengeluaran mereka dengen 

memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, air bersih 

serta sanitasi melalui kemudahan dan peningkatan akses terhadap kebutuhan 

dasar masyarakat miskin. 

Untuk melaksanakan suatu program penanggulangan kemiskinan, 

Pemerintah Kota Semarang sebagai pemerintah daerah memperoleh 

pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari pusat, yang meliputi 

wewenang mengambil setiap tindakan untuk kepentingan rakyat berdasarkan 

peraturan perundangan yang berlaku. Urusan pemerintahan umum yang 

dimaksud sebagian berangsur-angsur diserahkan kepada pemerintah daerah 

sebagai urusan rumah tangga daerahnya, kecuali yang bersifat nasional untuk 

menyangkut kepentingan umum yang lebih luas haruslah menigkatkan 

perannya sebagai pemimpin masyarakat.  
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Dalam hal ini haruslah dibedakan antara “peran” dan “peranan”. Peran 

menurut penulis merupakan suatu tindakan yang diharapkan oleh skenario, 

dalam hal ini skenario merupakan budaya atau peraturan yang berlaku dan 

memuat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemeran. 

Sedangkan Robert Linton (1936), seorang antropolog mengatakan: ”Teori 

Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang 

bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan 

teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang 

menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari”. (Online. 

http://dekill.blogspot.com/2009/04/ sosiologi-perspektif-realitas-sosial/ [akses 

8/2/12]) 

Menurut teori ini penulis beranggapan seseorang yang mempunyai 

peran tertentu misalnya sebagai Pemerintah, mahasiswa, orang tua, wanita, 

dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tersebut berperilaku sesuai 

dengan peran tersebut. Mengapa seseorang memerintah, karena dia adalah 

pemerintah. Jadi karena statusnya adalah Pemerintah maka dia harus 

memberikan kebijakan yang baik pada rakyat yang dipimpinnya. Karena 

perilaku ditentukan oleh peran sosial. 

Kata “peran” atau “role” dalam kamus Oxford Dictionary diartikan : 

Actor’s part; one’s task or function. Yang berarti aktor; tugas seseorang atau 

fungsi. Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti 
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pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat 

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di 

masyarakat. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, 

maka seseorang yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi, juga 

diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

pekerjaan tersebut. Karena itulah ada yang disebut dengan role expectation. 

Harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan 

atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima 

manfaat dari pekerjaan/posisi tersebut. Contohnya seperti peran sebagai 

Kepala Sekolah. Istilah peran, dipinjam dari panggung sandiwara untuk 

mencoba menjelaskan apa saja yang bisa dimainkan oleh seorang aktor. Peran 

sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu 

karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Kepala sekolah adalah seperti 

aktor panggung teater, ia bisa memainkan peranannya sebagai kewajiban yang 

tidak boleh tidak harus dimainkan. 

Menurut Komaruddin (1994;768), yang dimaksud 
peranan adalah: 

f. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan 
seseorang dalam manajemen; 

g. Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai 
suatu status; 

h. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok 
atau pranata; 
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i. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau 
menjadi karakteristik yang ada padanya; 

Dengan adanya kesadaran pemerintah tidak hanya melaksanakan 

peranya sebagai pemegang jabatan saja tetapi juga melaksanakan peranya 

sebagai pemimpin masyarakat, maka akan timbulah rasa ingin merangkul 

masyarakat miskin untuk menjadikan hidup lebih sejahtera dengan kebijakan 

sesuai dengan permasalahan yang dirasakan oleh setiap masyarakat. 

Hukum dan kemiskinan secara selintas memang bukanlah sesuatu 

yang saling berkaitan, terjadinya suatu kemiskinan tentunya di sebabkan oleh 

masalah-masalah ekonomi, musim, multinasional, tingkat teknologi yang 

rendah, serta simtem perekonomian dunia, bukanya sisatem hukum atau 

berkaitan dengan hukum. Akan tetapi hal ini perlu diperhatiakn lebih serius 

dikarenakan suatu masyarakat akan menciptakan system antar hubungan 

social yang ekstensif. Setiap kejadian merupakan suatu konsekuensi akan 

aksi-aksi atau perbuatan sebelumnya.  

Dalam hal ini, hukum sangat erat kaitanya dengan  perilaku 

masyarakat, dikarenakan perilaku masyarakat yang menciptakan interaksi 

social tersebut secara tersadar atau tidak juga mencptakan suatu norma yang 

menjadi bakal hukum yang akan di taati oleh masyarakat tersebut. 

Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, pemerintah sebagai 

penguasa yang berdaulat menetapkah hukum haruslah mengambil suatu 

strategi yang diciptakan oleh pola interaksi masyarakat. Hal ini akan 
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menhasilkan suatu temuan potensi yang ada dalam masyarakat, serta 

sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Disamping mengambil suatu kebijakan yang telah tercipta dalam 

masyarakat, pemerintah juga harus mengetahui nilai-nilai dan budaya yang 

dianut oleh masyarakat, sebagai contoh adalah budaya kemiskinan yang di 

anut oleh masyarakat kota cenderung serba kontras dengan dengan golongan 

masyarakat elit. 

Strategi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sendiri adalah 

menjadikan Kota tersebut menguasai salah satu bidang, sebagai contoh adalah 

perdagangan atau pendidikan. Hal ini diwujudkan dengan adanya peraturan 

yang tegas dengan menggunakan konsep hukum sebagai control social. Dan 

peran hukum harus di pertegas dengan tidak memihanya aturan tersebut. 

Maksud penulis adalah terciptanya peraturan yang harus di taati oleh 

semua lapisan masyarakat termasuk aparat penegak hukum tersebut. Tanpa 

sadar hal ini juga akan mengurangi pengeluaran daerah yang dapat 

dimanfaatkan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi hak dasar 

mereka berdasarkan konstitusi. 

Setelah terciptanya peraturan tersebut, maka langkah selanjutnya 

adalah memberikan kesempatan kerja lebih banyak kepada setiap masyarakat 

dengan memanfaatkan para pengusaha yang telah ada. Dengan danya 

kesempatan kerja yang lebih besar, maka masyarakat akan semakin 

bersemangat untuk meraih pendidikan. 
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Dalam hal tertinggalnya pendidikian, pemerintah harusnya 

memberikan bantuan sekolah dengan kontribusi, maksudnya hasil dari 

pendidikan yang telah diterima oleh masyarakat haruslah di kembangkan oleh 

pemerintah guna memajukan pendapatan daerah yang akhirnya pendapatan 

tersebutpun akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas 

pendidikan, air bersih, perumahan, kesehatan dan pelayanan public lain. 

Dalam hal memenuhi hak dasar, masyarakat yang benar- benar tidak 

mampu di tampung oleh pemerintah dengan fasilitas perumahan, pangan, air 

bersih, kesehatan, serta pendidikan untuk mendapatkan pelatihan kerja dan 

modal usaha, setelah itu barulah diberikan lapangan kerja baru dengan 

prioritas penggunaaan jasa masyarakat kurang mampu daripada jasa 

profesional. 

Apabila langkah diatas telah dilakukan maka akan terbentuk suatu 

pemerataan penghasilan yang akan menghilangkan masyarakat sangat miskin. 

Setelah itu tinggal peran perusahaan dan perguruan tinggi untuk merubah cara 

berfikir masyarakat untuk tetap memiliki rasa social yang besar kepada 

sesama. 

Hal diatas juga harus di imbangi dengan pemerataan fasilitas umum, 

bukan hanya terpusat di pusat kota akan tetapi lebih terfokus membangun 

fasilitas yang di butuhkan oleh rakyat kecil. Hal ini memang secara sekilas 

menurunkan fasilitas di tengah kota akan tetapi setelah semua fasilitas merata, 
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maka akan terbentuklah sebuah system perekonomian yang akan melonjak 

bersama tanpa adanya perbedaan. 

Dalam hal pengentasan kemiskinan ini, diperlukan suatu hukum yang 

benar-benar ditakuti sekaligus di segani oleh semua lapisan masyarakat, 

terutama akademisi. Hukum tersebut haruslah berdasarkan pada keadilan dan 

kebijaksanaan yang di barengi dengan pemikiran intelektual dengan basis 

social. 

Peran hukum dalam pengentasan kemiskinan akan menujukan kembali 

persepsi masyarakat bahwa hukum telah memiliki taring kembali. Dan bukan 

hanya alat untuk melegalkan nafsu para penguasa saja.
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Dari penelitian yang telah di bahas oleh penulis, penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Bentuk dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota 

Semarang untuk mengentaskan kemiskinan di kota Semarang tahun 

2011 adalah dengan membentuk suatu lembaga Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang yang 

anggotanya terdiri dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD), mencanangkan program Gerakan Terpadu Penanggulangan 

Kemiskinan Di Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur 

dan Lingkungan (GERDUKEMPLING), dengan bantuan perguruan 

tinggi, lembaga masyarakat, serta pihak swasta.  

5.1.2 Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Semarang tahun 2011 terkait 

dengan penanggulangan kemiskinan dengan berbagai bantuan 

menghasilkan suatu keberhasilan di atas target yang di inginkan. Yaitu 

4% dari jumlah keseluruahan penduduk miskin kota Semarang, yang 

hanya di targetnkan 2% per tahun dari jumlah keseluruhan penduduk 

miskin kota Semarang, akan tetapi hal ini sangatlah memaksakan 
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dikarenakan banyaknya tumpang tindih program yang telah 

dilaksanakan oleh SKPD di Kota Semarang dikarenakan kurangnya 

koordinasi komunikasi dan sinkronisasi serta komitmen dari seluruh 

Stakeholder yang dikoordinir oleh TKPKD Kota Semarang, selain itu 

program belum dapat merubah pemikiran masyarakat untuk menuju 

sejahtera. 

5.1.3 Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang Saat ini 

adalah dengan menggiring masyarakat untuk lebih memanfaatkan 

sumberdaya lokal sebagai produk andalan didaerahnya melalui 

pemberdayaan masyarakat, merangkul Lembaga masyarakat dan 

Perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam penanggulangan 

kemiskinan di Kota Semarang, serta memfokuskan sebagian besar 

kegiatan SKPD Kota Semarang untuk ikut menanggulangi kemisinan 

di Kota Semarang dengan TKPKD sebagai koordinatornya. 

 

5.2 Saran : 

5.2.1 Dalam memberikan kebijakan pubik yang terkait dengan kesejahteraan, 

pemerintah harusnya mengerti terlebih dahulu apa yang sebenarnya menjadi 

permasalahan masyarakat. Dan kebijakan tersebut haruslah di laksanakan 

bahkan ditindaklanjuti dengan keseriusan dan mempertimbangkan 

sumberdaya yang ada. 
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5.2.2 Dalam pelaksanaan kebijakan strategis penanggulangan kemiskinan 

pemerintah haruslah meningkatkan komunikasi serta melatih sumber daya 

manusia sebagai ilmplementator program tersebut, serta dapat merubah pola 

pikir masyarakat menjadi lebih baik. Dilain sisi, pemerintah juga harus lebih 

memanfaatkan kesemptan yang telah tercipta dari hubungan baik antara 

pemerintah dengan para pengusaha. 

5.2.3 Strategi ideal penanggulangan kemiskinan di kota Semarang adalah sebagai 

berkut : 

a. Pembentukan kebijakan yang didasarkan kepada norma-norma yang 

berlaku dalam masyarakat. 

b. Pembuatan hukum yang tegas sebagai pendukung kebijakan pemeintah 

kota Semarang. 

c. Memberikan jaminan kehidupan dasar. 

d. Memperluas kesempatan kerja dengan memanfaatkan perusahaan yang 

telah ada. 

e. Memberikan pelatihan dan keterampilan serta modal usaha bagi 

masyarakat sangat miskin. 

f. Meratakan fasilitas umum. 

g. Mengangkat perekonomian bersama dengan didukung oleh para 

pengusaha serta perguruan tinggi. 
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h. Perubahan pemikiran individu menjadi lebih social. Serta menggunakan 

kebijakan dengan konsep hukum sebagai control social  guna 

menciptakana ideologi pancasila.  
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REKAP KELURAHAN  PENERIMA  CSR PROGRAM GERDU KEMPLING  TAHUN 

2011 
PERCEPATAN  PENANGGULANGAN  KEMISKINAN  KOTA  SEMARANG 

Sampai dengan Desember 
2011 

NO KECAMATAN 
KELURAHA

N 

BANTUAN  CSR  

PEMBERI CSR PTN / PTS WUJUD BANTUAN 

1 2 3 4 5 6 

1 Mijen,               Pemb. 
Embung Bank Jateng   Rp                  1,000,000,000 

2 
Semarang 
Utara Tanjung Mas PT. Pertamina UNNES Rp                     610,000,000 

3 Semarang 
Selatan Pleburan     Bank 

Danamon     STIE BPD                Rp                     150,000,000 

4 Semarang 
Selatan Lamper Lor PT. 

Perkebunan IX 
AKS Ibu 
Kartini Rp                     120,000,000 

5 Tembalang Tembalang Bank BNI UNDIP Rp                      75,000,000 

6 Tembalang Rowosari Bank BNI              UNDIP                            Rp                      75,000,000 

      Bank 
Muamalat Polines Rp                      85,000,000 

7 Tugu Mangkang 
Kulon Bank Mandiri UNDIP Rp                     360,150,000 

8 Tugu Mangunharjo Bank Mandiri UNDIP Rp                     242,950,000 

      PT. 
Perkebunan IX   Rp                      30,000,000 

9 Tugu 
Mangkang 
Wetan  
(sasaran 
2012) 

Bank Mandiri UNDIP Rp                     261,000,000 

10 Mijen Karang 
Malang  Bank BRI IAIN 

Walisongo Rp                      75,000,000 

11 Mijen Wonolopo Bank BRI USM  &  
UNNES Rp                      74,110,000 

12 Gunungpati Mangunsari  Bank Jateng UNNES Rp                     102,226,000 
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13 Gunungpati Plalangan Bank Jateng 
UNNES & 
STIP 
Farming 

Rp                     106,470,000 

14 Gajah 
Mungkur 

Bendan 
Duwur PDAM STIP 

Farming Rp                      32,500,000 

15 Pedurungan Palebon PDAM UNIMUS Rp                      32,500,000 

      PT. TELKOM   Rp                      75,000,000 

      Rotary Club 
Smg 

  2000 Buku Bacaan                      
3 unit APE Outdoor         

16 Genuk Gebang Sari  BTN Syariah Stimart 
AMNI Rp                      30,000,000 

17 Gayamsari Sawah 
Besar BTN Syariah Stimart 

AMNI Rp                      30,000,000 

18 Banyumanik Sumurboto Haryanto 
Halim 

Univ. 
Pandanara
n 

5 Mesin Jahit 

19 Candisari Candi Haryanto 
Halim 

Univ. 
Pandanara
n 

5  Mesin Jahit 

20 16 Kecamatan 32 
Kelurahan CV.Aneka Ilmu   16.000 Buku Bacaan              

16.000 Buku Tulis 

21 16 Kecamatan 
32 
Kelurahan APPBI   100.000 Buku Tulis 

22 16 Kecamatan 
32 
Kelurahan KPPC   Rp                     270,000,000 

23 Semarang 
Timur Rejomulyo Bank BTN  

STIFAR 
Yay.Farma
si 

Rp                      50,000,000 

24 Semarang 
Timur 

Karangtemp
el Bank BTN  IKIP PGRI 

& STEKOM Rp                      50,000,000 

25 Ngaliyan Bambankere
p 

Bank 
Muamalat UNWAHAS Rp                      85,000,000 

26 Banyumanik Jabungan Bank Panin Polines Rp                      80,000,000 

27 Candisari Jomblang Bank Panin  ASM 
Marsudirini Rp                      20,000,000 

28 Semarang 
Tengah Pekunden PT.Pertamina Untag Rp                     123,445,000 

29 Ngaliyan Ngaliyan PT.Jamsostek IAIN 
Walisongo Rp                      30,000,000 
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      J U M L A H Rp                  4,275,351,000 

 


