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rinGKasan eKseKutiF

Laporan ini disusun berdasarkan data yang 
dikumpulkan melalui survei kesejahteraan 
komprehensif yang dilakukan bersama-sama 
oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 
dan Proyek Kemiskinan dan Desentralisasi 
CIFOR-BMZ pada awal 2006. Sebanyak 
sekitar 50 indikator kemiskinan dan 
kesejahteraan diukur dalam survei yang 
melibatkan lebih dari 10.000 rumah tangga 
di 222 dari 223 kampung di kabupaten 
Kutai Barat ini. Hasil survei ini disajikan 
bersama-sama dengan temuan studi kasus 
tambahan yang dilakukan dalam proyek 
yang sama. 

Laporan ini berisi hasil pengujian terhadap 
berbagai dimensi kemiskinan dan 
kesejahteraan. Datanya disajikan dalam 
bentuk tabel dan peta, serta beberapa potret 
untuk memberikan gambaran kondisi 
kabupaten ini sekarang.

Beberapa temuan yang menarik antara 
lain:

Secara rata-rata, hampir sepertiga dari 
seluruh rumah tangga hidup dalam 
kondisi kesejahteraan yang kritis.
52,1% rumah tangga sampel 
mengatakan bahwa mereka hidup dalam 
kemiskinan.
Pengetahuan dari 45,2% rumah tangga 
ada dalam kondisi kritis.

•

•

•

Hampir setiap satu dari empat rumah 
tangga mengalami kesulitan akses 
terhadap layanan kesehatan dan gizi.
Dari delapan lingkungan kesejahteraan 
(kesehatan, materi, pengetahuan; alam, 
ekonomi, sosial dan politik; prasarana 
dan pelayanan) yang diukur, setidaknya 
satu kondisi lingkungan kritis dialami 
oleh 87% rumah tangga sampel, dua 
kondisi kritis oleh 62% dan tiga kondisi 
kritis oleh 42%.
Sekitar sepertiga dari semua rumah 
tangga hidup dalam lingkungan alam 
kritis, dan ini sering merupakan akibat 
dari pembangunan ekonomi yang tidak 
berkelanjutan.
Meskipun kohesi sosial relatif tinggi, 
konflik pada semua tingkat (biasanya 
tentang akses dan keuntungan dari 
sumber daya alam) meningkat.
Hampir separuh dari semua rumah 
tangga sampel kurang tersentuh 
pemberdayaan politik dan kurang 
memiliki peluang untuk berpartisipasi 
dalam pengambilan keputusan.

Data-data di atas sangat mengkhawatirkan, 
dan selaras dengan hasil survei terdahulu 
yang dilakukan oleh Badan Koordinasi 
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
yang melaporkan bahwa tingkat kemiskinan 
di Kutai Barat hampir mendekati 50%.

•

•

•

•

•
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Di sisi lain:
Prasarana dan pelayanan dasar 
pemerintahan tersedia bagi sebagian 
besar rumah tangga – meski dengan 
sejumlah keterbatasan di daerah-daerah 
terpencil.
Peluang ekonomi terus tumbuh, 
khususnya di kawasan dekat ibu kota 
kabupaten, Sendawar. Hampir 70% 
warga yang tinggal dan bekerja di 
sini hidup dalam kondisi lingkungan 
ekonomi yang cukup atau sejahtera.
Beberapa pekerjaan baru diciptakan 
dengan mempekerjakan ratusan pegawai 
negeri.
Pemerintah daerah mulai memberantas 
kemiskinan dan meningkatkan 
kesejahteraan melalui berbagai proyek. 
Meski sering membawa reputasi negatif, 
banyak dari program tersebut yang 
memenuhi sasaran. 
75% rumah tangga sampel mengatakan 
bahwa masyarakatnya memiliki kohesi 
sosial yang kuat.

Secara keseluruhan, desentralisasi dan 
program-program pemerintah daerah 
membawa banyak dampak positif terhadap 
kesejahteraan rumah tangga. Peluang 
ekonomi baru telah ditumbuhkan dan di 
banyak daerah prasarana dan pelayanan 
meningkat. Terlepas dari korupsi yang 
meluas, jeratan kalangan elit dan perilaku 
cari-untung dari para oknum pejabat 
dan usahawan, keuntungan ekonomi 
yang substansial dapat diciptakan dan 
dipertahankan di kabupaten ini. 

Tetapi kemajuan ini belum menyentuh 
semua orang. Dalam kenyataannya, data 
kemiskinan resmi menunjukkan terjadinya 
stagnasi kemiskinan pada tingkat yang lebih 
tinggi dibanding masa sebelum desentralisasi. 
Beberapa kelompok masyarakat masih 
sangat terpinggirkan, terutama mereka yang 
tinggal di kawasan hutan di pedalaman 
yang kurang memiliki akses ke pasar dan ke 
ibukota kabupaten. Kondisi rumah tangga 
yang dikepalai istri tanpa suami atau janda, 
dan yang memiliki anggota keluarga cacat 
atau yatim secara signifikan lebih buruk 
dibandingkan rumah tangga ‘biasa’.

•

•

•

•

•

Model nafkah yang diperluas masih 
merupakan strategi penghidupan yang paling 
umum. Akan tetapi terdapat pergeseran 
yang kentara ke arah ketergantungan yang 
lebih besar terhadap pasar dan menurunnya 
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 
beras sendiri. Sumber daya alam memegang 
peran sangat penting, terutama rotan dan 
ikan sebagai sumber penghasilan yang 
paling utama. Lebih dari 80% rumah tangga 
menyatakan bahwa berburu merupakan 
aktivitas yang penting atau sangat penting 
bagi penghidupan mereka.  Hutan sering 
menjadi jaring pengaman ekonomi yang 
sangat bernilai, khususnya bagi kelompok-
kelompok yang rentan. 

Tingkat ketergantungan pada hutan juga 
beragam antara satu kelompok suku 
dengan kelompok suku lainnya. Kelompok 
dengan ketergantungan pada hutan paling 
besar adalah Penihing, Seputan, Kayan dan 
Bukat. Tetapi kesukuan bukanlah pembeda 
langsung kemiskinan. Tingkat keterpencilan 
beberapa kelompok suku lebih merupakan 
faktor penyumbang kemiskinan daripada 
ciri-ciri budaya tertentu. 

Penyebab kemiskinan dapat ditemukan 
pada berbagai jenjang. Ada penyebab yang 
berasal dari dalam rumah tangga sendiri, 
seperti tingkat pendidikan yang rendah atau 
lemahnya wawasan dalam membelanjakan 
pendapatan tunai. Penyebab lainnya lebih 
merupakan tanggung jawab jenjang yang 
lebih tinggi (pemerintah), seperti kurang 
memadainya anggaran kesehatan dan 
pendidikan, atau kurangnya pengakuan 
terhadap hak-hak kepemilikan lahan 
tradisional dan hak terhadap sumber daya 
alam. Selain itu, ada penyebab kemiskinan 
yang tidak dapat dikendalikan langsung 
oleh pemerintah, seperti bencana alam, 
kejadian makroekonomi dan topografi 
kawasan. 

Pengecualian besar dari kesimpulan 
bahwa keterpencilan selalu mengarah 
pada kemiskinan dapat ditemukan di 
Hulu Riam, sebuah kawasan di hulu 
jeram-jeram Mahakam. Sebagian besar 
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indeks kesejahteraan di tempat ini hampir 
menyamai indeks kesejahteraan di Sendawar. 
Faktor utamanya adalah pendapatan warga 
dari sarang burung walet yang mahal dan 
emas. Tetapi kawasan ini sering terputus 
dari ibukota kabupaten, terutama saat 
bagian hulu Sungai Mahakam tidak bisa 
diarungi karena airnya banjir atau terlalu 
dangkal.

Secara umum, desentralisasi di Kutai Barat 
telah menunjukkan maslahat dan mudarat 
awal. Adalah tanggung jawab pemerintah 
daerah untuk meminimalkan dampak 
lingkungan dan sosial pembangunan, 
sekaligus mewujudkan pembangunan yang 
lebih seimbang dan berkelanjutan. Sejauh 
ini, pertumbuhan ekonomi Kutai Barat 
sangat bertumpuh pada eksploitasi sumber 
daya alam yang tidak bisa diperbarui seperti 
kayu, batubara, emas, margasatwa, dll. 
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BaB 1
PendahuLuan

Masalah Penilaian KeMisKinan 
di indonesia

Pada bulan Agustus 2006, Presiden 
Republik Indonesia mengumumkan bahwa 
kemiskinan berkurang dari 23,4% pada 
tahun 1999 menjadi 16% pada tahun 2006 
(Anon. 2006a). Pengumuman ini muncul 
di tengah-tengah tahun yang sulit akibat 
kenaikan BBM, yang logikanya, akan 
meningkatkan kemiskinan. Hal ini memicu 
kembali diskusi tentang angka kemiskinan 
dan definisi kemiskinan (Anon. 2006a, b, c; 
Khomsan 2006; Ivanovich 2006; Lesmana 
2006; Sugema 2006). Kebingungan 
mengenai angka kemiskinan timbul karena 
setidaknya terdapat lima sistem informasi 
paralel yang dapat digunakan untuk 
menentukan siapa sebenarnya yang miskin 
(lihat juga Cahyat 2004).

1. BPS SUSENAS. Biro Pusat Statistik 
menggunakan konsep garis 
kemiskinan yang ditentukan di 
tingkat daerah terkait yang mengukur 
tingkat konsumsi rumah tangga. 
Setiap 3 tahun, BPS melakukan survei 
sosial ekonomi nasional (SUSENAS) 
di tingkat propinsi. BPS mengukur 
konsumsi pangan dan bukan pangan, 
yang kemudian dikonversi menjadi 
nilai rupiah berdasarkan harga 

baku. Misalnya, garis kemiskinan 
pada suatu kabupaten adalah setara 
dengan Rp 114.841 (USD 12,80) 
per kapita per bulan untuk kategori 
miskin ekstrem, dan Rp 136.847 
(USD 15,20) untuk kategori miskin. 
Sampel diambil secara acak, tetapi 
jarang mencakup kawasan kabupaten 
yang berada di pedalaman atau 
terpencil.

2. Survei BKKN. BKKBN (dulu Badan 
Perencanaan Keluarga) mengukur 
kemiskinan/kesejahteraan dari sisi 
kebutuhan pokok keluarga yang 
meliputi pakaian, perumahan dan 
pangan. Dari data yang diperoleh, 
keluarga kemudian dikelompokkan 
menjadi beberapa tingkat kemiskinan, 
misalnya pra-sejahtera, sejahtera I dan 
sejahtera II. Survei ini tidak dilakukan 
lagi sekarang.

3. Program Kompensasi Pengurangan 
Subsidi BBM. BPS melakukan 
identifikasi keluarga miskin 
berdasarkan masukan dari kepala 
kampung dan data lain yang ada, 
kemudian melakukan survei terhadap 
keluarga yang miskin sementara. 
Program tahun 2005 ini dimaksudkan 
untuk menentukan rumah tangga yang 
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berhak menerima bantuan langsung 
tunai (BLT) sebagai kompensasi dari 
kenaikan harga BBM. Rumah tangga 
dipilih berdasarkan garis kemiskinan 
Rp 150.000 (USD 16,70) per kapita 
per bulan dan sesuai dengan kriteria 
yang ditentukan oleh pusat mengenai 
beberapa kebutuhan dasar seperti 
rumah, air dan konsumsi pangan. 
Informasi kemiskinan ini didasarkan 
pada sekali survei insidental.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
dan Indeks Kemiskinan Manusia 
(IKM) UNDP. Indeks ini dihitung 
berdasarkan data di tingkat kabupaten. 
Bersama faktor-faktor lain, indeks ini 
digunakan untuk menghitung alokasi 
dana umum dari Jakarta.

5. Gerakan Sendawar Makmur (GSM). 
Kabupaten Kutai Barat mendefinisikan 
kampung swadaya atau swasembada 
berdasarkan laporan kepala kampung. 

Pada semua pengukuran ini, kemiskinan 
di kawasan terpencil sangat tidak 
terwakili (Ediawan, dkk. 2005). Hasilnya 
adalah serangkaian kebijakan yang tidak 
menyentuh masalah khusus yang dihadapi 

warga miskin di kawasan terpencil (biasanya 
yang tinggal di dalam dan sekitar hutan). 
Kemiskinan di kawasan hutan nyaris tidak 
tampak karena pengentasan kemiskinan 
tidak dianggap sebagai mandat dari badan-
badan perhutanan.

Dengan definisi kemiskinan yang tidak 
jelas ini, tidaklah mengherankan jika upaya 
Pemerintah Indonesia untuk memberantas 
kemiskinan sejak pertengahan 1970-
an tidak pernah berhasil. Warga miskin 
tetap sangat rentan terhadap perubahan 
ekonomi, sosial dan politik serta bencana 
alam. Sumber kelemahannya adalah 
kebijakan yang sentralistis, fokus yang 
terlalu besar pada “charity” (pemberian), 
fokus pada pertumbuhan makroekonomi, 
pandangan kemiskinan yang berorientasi 
ekonomi, penempatan masyarakat sebagai 
obyek, dan anggapan bahwa masalah dan 
pengelolaan kemiskinan bersifat seragam di 
seluruh negeri (KPK 2003).

Krisis ekonomi dan politik 1997-1999 
semakin memperburuk situasi ini. Pada 
tahun 1998, rasio rakyat miskin di Indonesia 
naik hingga sekitar 24,2% dari total 
penduduk, sebuah lonjakan dibandingkan 
dengan 11,3% pada 1996 (Gambar 1)1. 

Gambar 1. Persentase rakyat miskin di Indonesia, 1976-2003. 
Sumber: BPS Jakarta (2004a, b).
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Kenaikan tajam ini memaksa Pemerintah 
Indonesia untuk merombak kebijakan 
ekonomi dan sistem pemerintahannya ke 
arah desentralisasi. Dengan desentralisasi, 
kewenangan—sekaligus tanggung jawab—
pengentasan kemiskinan berada di tangan 
kabupaten atau kotamadya. 

Di tingkat nasional, beberapa presiden 
berturut-turut mengeluarkan rangkaian 
kebijakan pengentasan kemiskinan. 
Semua kebijakan tersebut sekarang 
menyatu menjadi tiga jenis kebijakan 
yang membentuk kepentingan kabupaten 
dalam hal kemiskinan: (1) anjuran nasional 
untuk mengembangkan dan menerapkan 
Strategi Penanggulangan Kemiskinan 
(PRS) sesuai perintah IMF—antara lain, 
PRS membentuk Komite Penanggulangan 
kemiskinan (KPK) yang bertanggung 
jawab menciptakan strategi pengentasan 
kemiskinan di tingkat kabupaten, propinsi 
dan nasional; (2) program bantuan nasional 
yang ditujukan untuk meningkatkan 
keamanan pangan dan mengurangi 
kerentanan ekonomi—dengan memberi 
subsidi penting (misalnya untuk beras), 
mempercayakan kepada kabupaten untuk 
mendistribusikan tunjangan secara adil; 

dan di sektor kehutanan Proyek Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan (didanai oleh Dana 
Reboisasi Nasional) memberi subsidi bagi 
individu untuk menanam pohon; dan 
(3) kepentingan kabupaten sendiri untuk 
menciptakan kampung swasembada dan 
makmur untuk mempertahankan stabilitas 
keuangan kabupaten.

Di tingkat daerah, berbagai kabupaten 
memprakarsai gerakan pemberdayaan dan 
kemakmuran,2 dan program kehutanan 
masyarakat. Akan tetapi prakarsa ini tidak 
selalu terarah pada kelompok miskin 
tertentu, melainkan lebih merupakan 
langkah untuk pembangunan ekonomi 
secara umum. Lagi pula, bagaimana 
kabupaten dapat membidik masyarakat 
miskin jika mereka tidak tahu pasti 
siapa yang miskin dan mengapa mereka 
miskin? Bagaimana kabupaten dapat 
mengembangkan kebijakan yang baik jika 
masih ada kebingungan dan kekurangan 
informasi, jika informasi masih didasarkan 
pada unit (rumah tangga, keluarga dan 
kampung) dan kriteria yang campur aduk, 
dan jika kewenangan masih tersebar ke 
beberapa badan? Bagaimana kabupaten 
akan mengimplementasikan PRS mereka 

Kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Sendawar (Foto: M. Haug)
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yang selaras dengan PRS tingkat propinsi 
dan nasional sebagaimana yang disyaratkan 
oleh IMF?

Untuk mengembangkan program 
penanggulangan kemiskinan yang spesifik, 
pemerintah daerah membutuhkan informasi 
yang rinci mengenai lima pertanyaan 
berikut:
1. Siapa yang miskin?
2. Seberapa miskinkah mereka?
3. Di mana mereka tinggal?
4. Mengapa mereka miskin?
5. Bagaimana fakta-fakta ini berubah 

dari waktu ke waktu?

ProyeK KeMisKinan dan 
desentralisasi CiFor-BMZ

Peran pemerintah daerah yang lebih 
besar baru dapat kita harapkan pada 
tahun-tahun mendatang. Mengingat 
mendesaknya masalah dan peluang untuk 
mengembangkan pemerintah daerah yang 
kuat, CIFOR bersama beberapa mitra 
merintis sebuah proyek untuk membuat alat 
bantu yang kemudian bisa digunakan oleh 
pemerintah daerah dalam merespons peran 
baru mereka dalam pengentasan kemiskinan 
dan meningkatkan penghidupan di 
pedesaan. Proyek CIFOR-BMZ ‘Making 
local government more responsive to the poor: 
Developing indicators and tools to support 
sustainable livelihood development under 
decentralisation’ [Menjadikan pemerintah 
daerah lebih tanggap terhadap warga miskin: 
Mengembangkan indikator dan alat untuk 
mendukung pembangunan peri kehidupan 
yang berkelanjutan dalam desentralisasi] 
bekerja bersama pemerintah daerah di 
kawasan berhutan di Indonesia (Kutai Barat 
dan Malinau) dan Bolivia (Pando) mulai 

2003 hingga 2007. Proyek ini menggunakan 
pendekatan pembelajaran partisipatif 
untuk meningkatkan pemahaman 
tentang kecenderungan kemiskinan dan 
kesejahteraan lokal, dan mengembangkan 
alat pemantauan dan perencanaan 
lokal dalam rangka memperkuat upaya 
pengentasan kemiskinan oleh pemerintah 
daerah. Beberapa alat yang dipilih telah 
diterbitkan sebagai buku panduan untuk 
pemerintah daerah (CIFOR 2007).

Di Kutai Barat, proyek ini membantu 
pemerintah kabupaten mengembangkan 
dan menerapkan sistem pemantauan rumah 
tangga yang didasarkan pada indikator 
kemiskinan dan kesejahteraan lokal. 
Selain itu juga dilakukan sejumlah studi 
rinci di kampung-kampung terpilih, serta 
survei baseline dan sejumlah wawancara. 
Tetapi yang menjadi inti dari penelitian 
ini adalah survei kesejahteraan tahun 
2006 yang melibatkan lebih dari 10.000 
rumah tangga dari 222 kampung.3 Semua 
informasi telah dievaluasi untuk membuat 
potret kesejahteraan rumah tangga di Kutai 
Barat pada waktu ketika kendala-kendala 
awal dari kabupaten yang baru dibentuk 
ini dapat diatasi dan hasil-hasil awal dari 
kebijakan barunya mulai terasa.

Dalam laporan ini, kami mencermati situasi 
kemiskinan dan kesejahteraan rumah 
tangga di kabupaten ini pada tahun 2005-
2006, dan berhasil menemukan sejumlah 
penyebab yang mendasari kemiskinan yang 
terus berkembang. Di samping itu, laporan 
ini juga mengupas proses pembelajaran 
partisipatif antara CIFOR dan pemerintah 
daerah Kutai Barat, dan mengusulkan 
beberapa rekomendasi praktis agar 
pemerintah daerah menjadi lebih responsif 
terhadap masyarakat miskin.
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BaB 2
seKiLas tinjauan tentanG Kutai Barat

Kutai Barat adalah kabupaten yang memiliki 
banyak kawasan hutan dengan iklim tropis. 
Kabupaten ini terkenal memiliki ‘sumber 
daya yang kaya, tetapi masyarakatnya 
miskin’. Dengan pembentukan kabupaten 
baru ini, ibukota kabupaten semi-
urban, Sendawar (yang mencakup Melak 
dan Barong Tongkok) muncul dengan 
pembangunan ekonomi dan prasarana yang 
pesat. Jalan-jalan dan jembatan-jembatan 
baru dibangun untuk meningkatkan 
akses ke wilayah-wilayah yang berdekatan 
dengan Sendawar. Di sisi lain, kawasan di 
atas jeram Mahakam (Hulu Riam4) hanya 
bisa diakses dengan menggunakan pesawat 
terbang subsidi dan, jika kondisi air 
memungkinkan, dengan perahu, sementara 
kawasan lain (seperti Bentian Besar dan 
Long Hubung) tertinggal tanpa pelayanan 
transport bersubsidi apa pun.

KeloMPoK-KeloMPoK suKu

Di Kutai Barat terdapat banyak suku (lihat 
Tabel 1), termasuk Dayak, seperti Tunjung 
(Tonyoi), Benuaq, Bahau, Kenyah dan 
Bentian, juga kelompok-kelompok penutur 
bahasa Melayu seperti Banjar (aslinya 
berasal dari Kalimantan Selatan), Kutai, 
dan kelompok dari pulau-pulau lain di 
Indonesia, seperti Jawa, Bugis dan Batak.
Secara kasar, penyebaran kelompok-

kelompok suku ini dapat dilihat pada 
Gambar 3, di mana kelompok mayoritas 
kampung ditampilkan.  Perlu dicatat bahwa 
di banyak kampung terdapat beberapa 
kelompok suku.

desentralisasi dan KeBijaKan 
Pengentasan KeMisKinan di 
Kutai Barat

Kutai Barat adalah kabupaten muda. 
Daerah ini resmi menjadi kabupaten pada 
bulan Oktober 1999 saat Kabupaten Kutai 
dipecah menjadi tiga bagian, Kutai Barat, 
Kutai Timur dan Kutai Kartanegara.

Untuk kabupaten yang berada di pedalaman, 
yang sebelumnya terisolir dan berhutan 
seperti Kutai Barat, desentralisasi membawa 
peluang baru untuk pembangunan sesuai 
dengan kebutuhan daerah dengan potensi 
hasil yang signifikan. Sebelumnya konsesi 
HPH merupakan salah satu sumber 
penggerak pembangunan terbesar, kendati 
demikian baru sedikit layanan yang 
menjangkau kampung, dan secara politik 
warga kabupaten masih terpinggirkan. 
Desentralisasi juga memunculkan 
akuntabilitas dan tanggung jawab baru bagi 
pemerintah untuk menangani kebutuhan 
masyarakat setempat. 
Dengan desentralisasi:
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Pemerintah daerah (Pemda) menjadi 
bertanggung jawab atas penyelenggaraan 
pelayanan publik, termasuk 
pengembangan strategi pengentasan 
kemiskinannya sendiri
Pemda bertanggung jawab untuk 
mengelola kekayaan sumber daya 
alamnya 
Pemda menjadi bertanggung jawab 
untuk menciptakan pendapat asli 
daerah 
Pendapatan asli daerah meningkat 
Pemda (untuk sementara) mendapat 
kewenangan untuk membuat peraturan 

•

•

•

•
•

di tingkat kabupaten dan menerbitkan 
izin (pertambangan dan penebangan 
kayu) 
Banyak staf baru (sering belum 
berpengalaman) direkrut oleh Pemda
Kepemimpinan berubah dari elit lama 
(Jawa dan Kutai) ke elit baru (sekarang 
terutama Dayak Benuaq dan Tunjung).

Di bawah kepemimpinan Bupati Kutai 
Barat pertama, Rama Asia, pemerintah 
kabupaten berusaha menerapkan 
pendekatan pembangunan terpadu yang 
disebut Gerakan Sendawar Makmur 

•

•

Gambar 2. Peta Kutai Barat.  
Sumber: Pemkab Kutai Barat, 2007.
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Kotak 1. sekilas Kutai Barat

Resmi berdiri sebagai kabupaten Oktober 1999
Penduduk 147.776 jiwa
Area 31.628 km2

Kepadatan penduduk 4,67 jiwa/km2

Pertumbuhan penduduk 2.2% p.a. (1995–2003)
Jumlah kecamatan 21
Jumlah kampung 223
Status tanah 70% area merupakan lahan hutan negara
Tingkat melek huruf 93,2%
Harapan hidup 69,1 tahun
Rataan lama sekolah (tahun) 7,3
Pengeluaran riil per kapita per 
bulan, disesuaikan

Rp 583.800 atau USD 64.9*

Kemiskinan (BPS) 12,2% (2002)
Kemiskinan (BKKBN) 48,6% (2001)
Kemiskinan (BTL) 39% (2005)
Ekonomi  Pertanian perladangan, pemanfaatan hutan; kayu balok, 

pertambangan batu bara, pertambangan emas (penutupan), 
karet, rotan, minyak kelapa sawit, peternakan

PDB Rp 2,5 triliun atau USD 278 juta per tahun. (separuh berasal 
dari industri pertambangan)

Anggaran tahunan kabupaten 
(2003)

Rp 663,2 miliar atau USD 74 juta

Sumber: Proyek Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR–BMZ 2006 (tidak diterbitkan).
* USD 1 = Rp 9000 (April 2006).

Gambar 3. Peta kelompok suku di Kutai Barat.  
Catatan: Kelompok dengan rumah tangga yang diwawancarai kurang dari 10 tidak ditampilkan.
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(GSM).5 Pendekatan ini dikembangkan 
oleh tim dari Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta yang dipimpin oleh almarhum 
Profesor Mubyarto (Mubyarto dkk. 2003). 
Visi GSM adalah menciptakan masyarakat 
yang adil dengan kesejahteraan yang 
meningkat bagi segenap penduduk yang 
dicapai dengan memberdayakan otonomi 
kampung dan mengentaskan kemiskinan 
melalui integrasi program dan sinergi antar 
pemangku kepentingan (stakeholder) untuk 
lebih berfokus pada kampung miskin, 
keluarga miskin dan individu miskin.

Pada tahun 2004, DPM—badan koordinasi 
untuk GSM (juga menjadi sekretariat untuk 
komite penanggulangan kemiskinan (KPK) 
kabupaten)—melaporkan 194 proyek 
yang telah dilaksanakan atau dimulai di 
bawah payung GSM (174 dijalankan oleh 
Pemda, 20 oleh LSM), dengan 163 di 
antaranya memiliki dampak langsung bagi 
pengentasan kemiskinan.6 Analisis awal 
atas beberapa proyek ini dapat dibaca pada 
Bagian 7.

KPK bertanggung jawab menyesuaikan 
PRSP nasional ke dalam strategi 
pengentasan kemiskinan lokal. Pendekatan 
lintas sektoral untuk mengurangi 
kemiskinan ini tercermin dalam komposisi 
KPK, meskipun secara umum tidak 
didukung dengan birokrasi yang sangat 
sektoral sebagaimana kebanyakan lembaga 
pemerintah. Meskipun memiliki mandat 
yang lebih luas, DPM hanya dianggap 
sebagai sebuah sektor pemerintah yang 
kurang memiliki bobot politik dan dana.7

Perencanaan utama aktivitas pembangunan 
kabupaten dijalankan oleh Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

Tabel 1. Suku mayoritas dalam rumah tangga

Bahau 9,3% Bugis 3,2% Luangan 0,2%

Bakumpai 1,7% Bukat 0,2% Penihing 
(Aoheng)

1,7%

Banjar 4,5% Jawa 10,7%
Batak 0,2% Kayan 1,4% Seputan 0,6%

Bentian 2,3% Kenyah 2,4% Tunjung 
(Tonyoi)

24,2%
Benuaq 19,9% Kutai 15,5%

(Bappeda). Secara resmi, kampung dapat 
menyerahkan usulan kepada kecamatan.  
Usulan kemudian dikumpulkan di 
tingkat kabupaten oleh unit-unit sektor 
terkait. Unit-unit sektor ini memutuskan 
sendiri apakah usulan kecamatan akan 
dimasukkan ke Bappeda atau tidak, atau 
akan menyerahkan daftar proyeknya sendiri 
ke Bappeda yang mengevaluasi semua 
usulan ini. Keputusan akhir sebagian besar 
bergantung pada Bappeda, yang sering 
menolak banyak usulan dengan sedikit 
penjelasan. 

Susunan administratif pokok dari siklus 
perencanaan kabupaten dapat ditampilkan 
seperti pada Gambar 4.

Karena semua usulan diperlakukan secara 
sektoral, maka program-program lintas 
sektoral seperti PRSP dan GSM/KPK 
tidak memiliki sektor yang jelas dan hanya 
dapat anggaran yang minim. Karena itulah, 
setiap program pemerintah daerah yang 
berkenaan dengan kemiskinan (jumlahnya 
banyak, lihat Bagian 7) belum merupakan 
hasil dari perencanaan strategis yang pro-
rakyat miskin, melainkan ‘urusan biasa’ 
yang bersifat sektoral. 

Masalah lainnya, tidak ada kecamatan 
atau kampung atau bahkan unit sektor 
yang mendapatkan bantuan dalam proses 
perencanaan. Tidak ada panduan resmi yang 
mengatur batas-batas atau prioritas-prioritas 
finansial. Akibatnya, banyak proposal 
yang tidak realistis dan ditolak. Kampung 
sering ditinggal dalam kebingungan tanpa 
tanggapan apa pun, hingga akhirnya 
mereka mengajukan usulan yang sama dari 
tahun ke tahun atau akhirnya menyerah. 
Di sisi lain, masyarakat sering menerima 
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Gambar 4.  Susunan administratif (disederhanakan)  di Kutai Barat.8

proyek yang tidak mereka minta, termasuk 
berbagai kegiatan tak relevan yang tidak 
mencerminkan kebutuhan lokal (Andrianto 
dkk., 2006). 

Secara umum, kapasitas dan insentif untuk 
menanggulangi kemiskinan pada tingkat 
kabupaten masih terfragmentasi dan tidak 
memadai. Kelemahan program pengentasan 
kemiskinan masih meliputi kebijakan yang 
sentralistis (misalnya dalam hal definisi 
dan program pengentasan kemiskinan), 
fokus pada “charity” dan pertumbuhan 
makroekonomi, memandang kemiskinan 
dari segi ekonomi, penempatan masyarakat 
sebagai obyek, dan anggapan bahwa masalah 
dan pengentasan kemiskinan bersifat 
seragam di seluruh negeri (KPK 2003) 
Indikator kemiskinan yang ada sejauh ini 
tidak mencerminkan kondisi lokal dan 
budaya, tetapi hanya terdiri dari uraian 
kebutuhan dasar dan aspek-aspek finansial 
(Cahyat 2004). Indikator tersebut kurang 
memperhatikan konteks alam, ekonomi, 
sosial dan politik yang dapat memampukan 
masyarakat untuk melepaskan diri dari 
kemiskinan kronis. 
KeCenderungan dalaM indeKs 

MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat

Perencanaan
&

Evaluasi

Bupati DPRD

Dinas Teknis Kabupaten

CamatCamat

KeMisKinan resMi

Di Indonesia, kemiskinan diukur setidaknya 
dengan lima metode yang berbeda (lihat 
‘Pendahuluan—Masalah Penilaian 
Kemiskinan di Indonesia’). Akibatnya 
data kemiskinan sering tidak konsisten, 
termasuk di tingkat kabupaten. Misalnya, 
data BPS menunjukkan adanya penurunan 
kemiskinan di Kalimantan Timur dari 
20,16% pada tahun 1999 menjadi 12,2% 
pada tahun 2002 (tingkat kemiskinan Kutai 
Barat berada di bawah tingkat kemiskinan 
propinsi dengan persentase sebesar 12,63% 
pada tahun 2000; BPS Jakarta 2004a, b). 
Akan tetapi data BKKBN menunjukkan 
terjadinya kenaikan dramatis dalam jumlah 
rumah tangga miskin antara 1998 dan 
1999 hingga lebih dari 50%, diikuti dengan 
peningkatan tipis di Kutai Barat (lihat 
Gambar 5). Survei untuk mengidentifikasi 
rumah tangga yang berhak menerima 
bantuan langsung tunai sebagai kompensasi 
kenaikan BBM melaporkan tingkat 
kemiskinan Kutai Barat sebesar 39% pada 
tahun 2005.

Perbedaan antara data BPS dan BKKBN ini 



juga dapat ditemukan di tingkat kampung. 
Tidak satupun kampung yang tergolong 
termiskin oleh kedua instansi terdapat 
di kedua daftar. Petugas yang bekerja di 
BPS dan BKKBN juga mengakui adanya 
masalah metodologi dan logistik yang sangat 
besar sehingga data yang diperoleh sangat 
berpotensi bias. Karena itu, kemungkinan 

besar semua data kemiskinan resmi yang 
ada tidak dapat diandalkan.9

Perbedaan tingkat kemiskinan antar daerah 
di Kutai Barat dapat dilihat jelas pada 
Gambar 5.

Gambar 5. Tren indeks kemiskinan di tiga kawasan Kutai Barat dan di kabupaten 
Kutai Barat. 
Sumber: BKKBN Kutai Barat, 1995–2002 (tidak tersedia untuk setelah 2002).
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BaB 3
KeMisKinan dan Kesejahteraan: 
KonseP Baru
KeMisKinan atau 
Kesejahteraan? 

Memahami kesejahteraan dan kemiskinan 
merupakan langkah pertama untuk 
mengurangi kemiskinan. Definisi 
yang bermakna diperlukan untuk 
mengidentifikasi penyebab kemiskinan, 
tujuan penanggulangan kemiskinan, dan 
cakupan dari apa yang harus dilakukan. 

Kemiskinan berarti meningkatnya 
kesejahteraan. Kedua istilah ini saling 
terkait dan memandang masalah yang 
sama dari dua sisi yang berbeda. Definisi 
luas dari kemiskinan adalah ‘kurangnya 
kesejahteraan’. Jadi kedua istilah ini 
digunakan saling tukar dalam laporan ini.  
Misalnya, jika masyarakat sangat kurang 
sejahtera, berarti mereka miskin. Di sisi 
lain, jika mereka berada dalam kondisi yang 
sangat sejahtera, maka hidupnya ditandai 
dengan kemakmuran, kebahagiaan dan 
kepuasan. 

Definisi yang tidak konvensional ini berguna 
untuk mengakomodir berbagai konsep 
nasional dan membantu dalam menilai dan 
menganalisa berbagai dimensi kemiskinan. 
Lebih dari itu, ‘kemiskinan’ sering 
berkonotasi negatif dengan sikap pasif, 
ketidakmampuan atau keterbelakangan. 

Penggunaan istilah semacam ini dapat 
melukai perasaan atau menghina. Istilah 
‘kesejahteraan’ membuat pembahasan 
tentang kemiskinan dapat dilakukan dari 
sisi yang lebih positif. Oleh karena itu, 
‘kemiskinan’ sebaiknya dimaknai sebagai 
‘kurangnya kesejahteraan’ dan ‘kesejahteraan’ 
sebagai ‘kurangnya kemiskinan’.

KeMisKinan leBih dari seKedar 
rendahnya PendaPatan

Selama bertahun-tahun, ‘miskin’ 
didefinisikan sebagai tidak memiliki cukup 
uang.  Banyak negara terus mengukur 
kemiskinan hanya dari sisi pendapatan, 
konsumsi atau akses terhadap pelayanan. 
Bahkan hingga sekarang, salah satu definisi 
kemiskinan yang paling dikenal adalah 
garis kemiskinan dengan pendapatan 
minimum US$1 per hari. Bank Dunia 
masih menggunakan standar ini untuk 
membandingkan kemiskinan secara global 
(World Bank 2000/01, 2002). 

Memang, uang penting. Dengan uang, 
orang dapat membeli makanan, obat-
obatan dan pendidikan. Tetapi uang saja 
tidak cukup. Banyak keluarga yang memiliki 
cukup pendapatan, tetapi kekurangan akses 
terhadap pelayanan kesehatan, air minum 

10
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bersih atau pendidikan formal. Di kasus 
lain, sebuah keluarga mungkin memiliki 
pendapatan tunai yang kecil, tetapi dapat 
memenuhi semua kebutuhan pokoknya. 
Apakah ini serta-merta berarti bahwa 
keluarga tersebut miskin? 

Selama dua dekade terakhir, konsep 
kemiskinan telah berubah dari 
pertimbangan pendapatan atau konsumsi 
yang sederhana menjadi definisi yang 
mencakup multidimensi kekurangan dan 
kesejahteraan. Saat ini, selain indeks US$1 
di atas, organisasi-organisasi pembangunan 
terkemuka seperti Bank Dunia dan UNDP 
menerapkan definisi kemiskinan yang 
mencakup aspek-aspek seperti kebutuhan 
dasar, gaya hidup yang ditentukan sendiri, 
pilihan, aset, kapabilitas, inklusi sosial, 
ketidaksetaraan, hak asasi manusia, 
pemukiman, kerentanan, pemberdayaan 
dan kesejahteraan subjektif.11

KeMisKinan dan Kesejahteraan 
MeMiliKi BanyaK diMensi 

Kemiskinan adalah kondisi tergantung 
waktu, yang dapat berlangsung sementara 
(kemiskinan akut atau jangka pendek) 
atau pun kontinu (kemiskinan kronis). 
Kemiskinan dapat menjadi ancaman 
permanen bagi mereka yang hidup tepat di 
atas garis kemiskinan dan dapat pula menjadi 

jeratan bagi mereka yang tidak melepaskan 
diri darinya.12 Kemiskinan adalah kurangnya 
banyak hal. Kemiskinan dapat disebabkan 
oleh kurangnya penghasilan, atau tidak 
terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti 
kesehatan, pendidikan atau perumahan. 
Tetapi kemiskinan juga sangat subyektif 
dan mungkin disebabkan oleh perasaan 
kekurangan, kerentanan, keterkucilan, 
malu, menderita, atau perasaan tidak enak 
lainnya.13 Selain itu, kemiskinan adalah 
akibat dari kurangnya sarana, kemampuan, 
kebebasan dan pilihan untuk masa depan 
yang lebih baik. 

Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dan 
sarana untuk mengatasi kekurangan ini 
menjelaskan mengapa kemiskinan sering 
menjadi masalah yang bisa menguatkan 
diri. Kami mengusulkan agar kedua 
kondisi ini digunakan dalam satu konsep 
kemiskinan. Jika tidak ada lingkungan 
pendukung untuk keluar dari kemiskinan, 
orang terjebak dalam kemiskinan kronis. 
Jadi, kemiskinan tidak hanya ‘tidak 
mempunyai ikan’, tetapi juga ‘tidak tahu 
cara menangkap ikan’, ‘tidak tahu tempat 
menangkap ikan’, ‘tidak memiliki jaring’ 
atau ‘tidak memiliki hak untuk menangkap 
ikan’. Ditambah, dalam banyak hal, ‘tidak 
ada ikan’ karena kolamnya sudah tercemar 
atau kering. Tetapi pada akhirnya perasaan 
subjektif ‘lapar karena tidak makan ikanlah’ 
yang menjadi intisari dari kemiskinan.

Kotak 2. secara resmi, siapakah Warga Miskin itu?

Pada skala global, Bank Dunia dan PBB menyebut kemiskinan ekonomi ekstrem jika masyarakat memiliki 
pendapatan kurang dari US$ 1 per hari dalam paritas daya beli. Human Development Index (HDI – Indeks 
Pembangunan Manusia) UNDP mengukur tiga bidang: usia panjang, pengetahuan dan standar kehidupan 
yang layak. Usia panjang diukur menggunakan persentase orang yang meninggal sebelum usia 40 tahun; 
pengetahuan diukur dengan tingkat kemampuan baca-tulis penduduk dewasa digabungkan dengan rasio 
pendaftaran kotor ke pendidikan dasar, menengah dan tinggi; sementara standar kehidupan diukur dengan 
menggunakan PDB per kapita riil. Human Poverty Index (Indeks Kemiskinan Manusia) juga menggunakan 
bidang yang sama, tetapi untuk standar kehidupan HPI menggunakan ukuran akses ke air bersih dan 
pelayanan kesehatan, dan persentase anak yang kekurangan berat badan pada usia di bawah 5 tahun. 

Di Indonesia, termasuk Kutai Barat, kategori warga miskin ditentukan berdasarkan garis kemiskinan berupa 
konsumsi pangan harian 2100 kCal (plus konsumsi bukan pangan) yang setara dengan Rp 136.000–150.000 
per bulan per kapita (BPS). BKKBN mendefinisikan kesejahteraan dengan menggunakan lima strata 
kesejahteraan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan pokok (Cahyat 2004). 



Kemiskinan dan Kesejahteraan: Konsep Baru  |  ��

Inti pada model ini mencakup ‘kebutuhan 
dasar’ seperti makanan, kesehatan, 
perumahan dan pendidikan. Yang juga 
tercakup adalah kapabilitas individu secara 
umum (yakni, kecakapan dan kondisi fisik) 
untuk keluar dari kemiskinan. Pada model 
NESP, kebutuhan dasar dan kapabilitas 
individu digabung menjadi tiga kategori: 
kesehatan, materi dan pengetahuan 
(formal, informal atau tradisional). Bagi 
kebanyakan masyarakat lokal dalam 
kegiatan di  Indonesia, inti ini juga disebut 
sebagai aspek pokok kemiskinan. Bersama-
sama dengan kesejahteraan subjektif, inti 
ini merupakan ukuran kemiskinan atau 
kesejahteraan yang baik pada suatu rumah 
tangga.

Konteks terdiri dari lima lingkungan. 
Lingkungan alam mencakup ketersediaan 
dan kualitas sumber daya alam. Lingkungan 
ekonomi mencakup kesempatan ekonomi 
dan jaring pengaman. Aspek-aspek seperti 
kapital dan kohesi sosial, rasa saling percaya 
dan konflik, membangun lingkungan 
sosial. Lingkungan politik terdiri dari hak 

Untuk menangkap semua konsep dan 
atribut kemiskinan, kami membuat konsep 
kemiskinan sendiri dalam bentuk sarang 
(Gambar 6). Bagian tengahnya terbentuk 
dari kesejahteraan subyektif (SJS), dan 
dikelilingi oleh aspek inti kemiskinan, yang 
meliputi kebutuhan dasar, dan lingkungan 
pendukung kontekstual yang merupakan 
sarana untuk keluar dari kemiskinan.

Kesejahteraan subyektif bersifat sangat 
individu dan emosional. Kesejahteraan 
ini tidak memiliki nilai konstan, tetapi 
berubah-ubah sesuai dengan suasana hati 
dan lingkungan. Orang membandingkan 
standar kehidupan mereka dengan 
standar kehidupan orang lain atau 
dengan kesejahteraan mereka sebelumnya. 
Perasaan pribadi seperti kebahagiaan, 
keamanan, keterlibatan dan kepuasan, ikut 
menyumbang kesejahteraan subyektif secara 
keseluruhan.  Bentuk-bentuk kesejahteraan 
lain juga tercakup, seperti kesejahteraan 
jasmani, kesejahteraan sosial, kepemilikan 
martabat diri dan perasaan aman dan 
terjamin.

Gambar 6. Nested Spheres of Poverty (NESP).
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dan partisipasi atau representasi dalam 
pengambilan keputusan, pemberdayaan 
dan kebebasan. Lapisan luar model NESP 
adalah lingkungan konteks kelima, yang 
mempengaruhi keempat lingkungan 
konteks yang lain: prasarana dan pelayanan. 
Keduanya sebagian besar disediakan oleh 
badan-badan pemerintah, LSM, proyek 
pembangunan dan sektor swasta. Konteks 
adalah lingkungan pendukung yang 
mendukung upaya-upaya inisiatif sendiri 
untuk keluar dari kemiskinan. 

Kategori-kategori yang disajikan dalam 
model NESP ini bersifat komprehensif. 
Untuk suatu latar tertentu, pemerintah 
daerah dapat menentukan lingkungan-
lingkungan dan indikatornya sesuai dengan 
prioritasnya sendiri.

KeMisKinan itu dinaMis

Dinamika dan kausalitas antara lingkungan-
lingkungan kemiskinan tercermin dalam 
lapisan-lapisan yang berlainan pada model 
NESP ini. Kesejahteraan subyektif bersifat 
sangat sementara. Kesejahteraan ini sering 
berubah-ubah dan dipengaruhi oleh banyak 
hal. Tetapi kesejahteraan subyektif juga 
terkait dengan kombinasi aspek-aspek inti. 
Karenanya, peningkatan kesejahteraan inti 
umumnya juga meningkatkan kesejahteraan 
subyektif. Dengan bahasa yang sama, 
penurunan kesejahteraan inti biasanya juga 
berarti turunnya kesejahteraan subyektif.

Pada skala waktu yang lebih panjang, baik 
kesejahteraan inti maupun kesejahteraan 
subyektif dipengaruhi oleh konteks. 
Misalnya, pengetahuan meningkat sebagai 
akibat dari membaiknya pendidikan, 

Pertambangan batu bara di bekas lahan hutan
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Gambar 7. Imbangan antar lingkungan kesejahteraan.
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masalah kesehatan meningkat karena polusi 
lingkungan, kesejahteraan subyektif turun 
karena adanya konflik sosial. Oleh karena 
itu, terdapat jalinan sebab akibat yang kuat 
antara bagian yang ada di tengah dan luar 
inti lingkaran.

Seperti ditunjukkan pada Bagian 9, 
penanggulangan kemiskinan yang berhasil 
harus menyentuh dinamika kemiskinan. 
Mempertahankan kesejahteraan berarti 
menciptakan kesempatan dan ‘kebebasan 
untuk membangun’ (Sen 1999) bagi 
masyarakat, selain juga berarti mengurangi 
kerentanan agar mereka tidak terjatuh 
(kembali) ke dalam kemiskinan dan terjebak 
secara kronis di dalamnya.

iMBangan antar lingKungan 
KeMisKinan

Dalam banyak hal, pembangunan ekonomi 
tidak bersifat berkelanjutan dan terjadi 
dengan mengorbankan lingkungan alam 
atau sosial. Imbangan semacam ini akan 
sangat tampak pada representasi NESP 
dan dapat mengirim sinyal waspada bagi 
para pengambil keputusan. Gambar 7 
menggambarkan kondisi sebuah kampung di 
Kutai Barat yang berhasil dalam lingkungan 
ekonomi tetapi dengan mengorbankan 
lingkungan alam, kesehatan, materi dan 
kesejahteraan subyektif.
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BaB 4
Metode

Tim proyek menerapkan pendekatan 
pembelajaran partisipatif dalam 
mengembangkan dan melaksanakan alat 
pemantauan kesejahteraan. Berbagai 
langkah dalam pendekatan ini, berikut 
metode lapangan yang digunakan, 
dirangkum di sini bersama dengan beberapa 
hikmah yang dapat dipetik.

Pengaturan KeleMBagaan

Di awal proyek ini, dibentuklah sebuah 
tim pemantau khusus yang beranggotakan 
lima staf pemerintah daerah dan seorang 
perwakilan dari LSM setempat. Tim 
pemantau ini melapor kepada kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat (DPM) yang 
juga menyediakan petugas penghubung. 
Pelatihan teknis, seperti pelatihan statistik, 
penggunaan macam-macam program 
komputer (SPSS, ArcView) dan metode 
penilaian data, diselenggarakan secara rutin 
oleh CIFOR.

survei dasar

Data awal dikumpulkan melalui survei 
dasar pada bulan Oktober 2003 di 20 
kampung miskin.14 Selain tim pemantau, 
beberapa petugas pendata tambahan 

Kotak 3. tim Pemantau—Pelajaran yang 
didapat

+ Setelah lambat di awal-awal pelaksanaan, 
tim pemantau (yang kebanyakan terdiri dari 
pegawai pemerintah muda) menunjukkan 
motivasi yang tinggi. 

+ Tim dapat mengembangkan rasa identitas 
kelompok dan saling menghormati. 

+ Seluruh anggota berpartisipasi aktif 
dalam pengembangan alat pemantau 
kesejahteraan.

– Beberapa anggota kelompok yang cakap 
dipindahkan ke posisi pemerintahan baru.

– Beberapa anggota kelompok merasa tidak 
betah tinggal di kampung selama lebih dari 
2 atau 3 hari.

– Bagian analitis dalam alat pemantau terlalu 
rumit bila sepenuhnya hanya dikelola oleh 
tim pemantau.

Kotak 4. survei dasar—Pelajaran yang 
didapat

+ Para pendata bekerja sesuai panduan yang 
disajikan dalam lokakarya pelatihan. 

+ Tidak terdapat kontradiksi serius saat data 
yang diperoleh dibandingkan dengan 
pengetahuan ahli dalam masyarakat yang 
sudah dipilih. 

– Pengaturan waktu tidak optimal karena 
banyak penduduk bekerja di lahan padi di 
hutan.

– Beberapa anggota kelompok merasa tidak 
betah tinggal di kampung selama lebih dari 
2 atau 3 hari.
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dikerahkan untuk mengumpulkan data. 
Agar perbandingan data dapat dilakukan, 
keenam kampung studi kasus proyek ini 
dimasukkan ke dalam survei. Hasilnya 
dikumpulkan di dalam buku profil 
kampung (Cahyat dkk. 2005).

PengeMBangan sisteM 
PeMantauan KeMisKinan dan 
Kesejahteraan

Sejumlah sumber informasi digunakan 
untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi 
kemiskinan dan kesejahteraan yang 
dianggap relevan untuk Kutai Barat:

Data survei baseline
Persepsi penduduk setempat tentang 
kemiskinan dan kesejahteraan 
(dikumpulkan melalui studi kasus 
masyarakat)
Persepsi pegawai pemerintah tentang 
kemiskinan dan kesejahteraan 
(dikumpulkan selama lokakarya)
Konsep kemiskinan dan kesejahteraan 
resmi yang digunakan di Indonesia 
(contoh, BPS, BKKBN)
Diskusi-diskusi yang diadakan dalam 
rapat tahunan tim proyek untuk Kutai 
Barat dan Malinau
Diskusi-diskusi yang diadakan oleh tim 
pemantau.

Daftar panjang indikator 
kesejahteraan
Berdasarkan sumber-sumber di atas, daftar 
panjang yang terdiri dari 100 lebih calon 
indikator kesejahteraan dikumpulkan dan 
diubah menjadi kuesioner untuk uji coba.

Uji coba pertama
Daftar panjang ini kemudian diujikan 
di tujuh kampung, tiga di antaranya juga 
disertakan dalam survei dasar (untuk 
kendali mutu).

Mengurangi jumlah indikator
Indikator-indikator dalam daftar panjang 
kemudian dikelompokkan ke dalam 
sembilan lingkungan sesuai model NESP. 
Selanjutnya, kombinasi indikator yang 
berlainan diuji berdasarkan fulset indikator 

•
•

•

•

•

•

untuk setiap lingkungan. Kombinasi yang 
menunjukkan korelasi tertinggi dipilih 
sebagai subset representatif, mengingat 
pemilihan ini juga mencerminkan 
pemahaman tim pemantau tentang 
kesejahteraan. Dengan mengurangi jumlah 
indikator seperti ini, terbentuklah daftar 
pendek yang terdiri dari 33 indikator untuk 
kesejahteraan/kemiskinan plus 21 indikator 
untuk menilai kinerja pemerintah daerah.

Uji coba kedua
Daftar pendek itu diujikan di 11 kampung 
lain. Kali ini penduduk kampung dilatih 
untuk melakukan pendataan sendiri. Jika 
ditemukan data yang tidak konsisten, 
maka kampung yang bersangkutan akan 
dikunjungi ulang untuk pemeriksaan 
lanjutan. 

Metode laPangan

Data inti yang digunakan dalam laporan ini 
dikumpulkan selama Februari-Maret 2006 
melalui survei pemantauan kemiskinan 
resmi yang diadakan oleh DPM. Pendataan 
dilakukan pada 10.431 rumah tangga dari 
21 kecamatan, yang mencakup 222 dari 
total 223 kampung15. 

Penarikan rumah tangga sebagai sampel 
dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Untuk kampung dengan jumlah rumah 
tangga maksimal 20, dilakukan sensus. 
Untuk kampung dengan jumlah rumah 

Kotak 5. Pengembangan sistem 
Pemantauan—Pelajaran yang didapat

+ Seperangkat indikator yang sesuai dan 
bermakna secara lokal ditemukan. 

+ Masukan dari berbagai stakeholder dan 
badan-badan pemerintah digunakan. 

+ Dua uji coba awal membantu mengurangi 
kesalahan dan cacat pada sistem 
pemantauan.

– Uji statistik untuk mengurangi jumlah 
indikator harus dilakukan oleh CIFOR.

– BPS tidak sepenuhnya dapat terlibat karena 
bukan bagian pemerintah daerah (dan 
anggaran).
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tangga antara 21 dan 60, sebanyak 20 
rumah tangga (33-95%) dipilih secara 
acak. Untuk kampung dengan lebih dari 60 
rumah tangga, semua rumah dipetakan dan 
setiap rumah ketiga dipilih (berarti sekitar 
33%). Rumah panjang dan bangsal yang 
disewakan diperlakukan sebagai rumah 
tangga terpisah.

Salah satu anggota keluarga dewasa di setiap 
rumah tangga diwawancarai oleh pendata 
kampung terlatih dengan menggunakan 
lembar wawancara standar (lihat Lampiran 
2).16

Studi mendalam pada masyarakat-
masyarakat di beberapa kampung tertentu 
dilakukan oleh Michaela Haug (mahasiswa 
PhD) dan Cathrin Bullinger (mahasiswa 
MSc). Nn. Haug melakukan penelitian 
di tiga masyarakat Benuaq (Engkuni 
– Pasek, Jontai dan Muara Nayan) 
dengan fokus utama pada persepsi dan 
perubahan kesejahteraan sejak dimulainya 
desentralisasi (lihat Haug segera terbit). 
Aspek serupa diteliti oleh Nn. Bullinger di 
dua kampung Kutai (Jambuq dan Jerang 
Melayu) untuk menguji hipotesis bahwa 
Kutai termarjinalkan dalam kabupaten baru 
Kutai Barat (Bullinger 2006). Selain itu, 
Christian Gönner melanjutkan penelitian 
jangka panjangnya di salah satu masyarakat 
Benuaq (Lempunah) yang sudah dimulai 
tahun 1988.  Sebagai metode utamanya, 
ketiga peneliti menggunakan wawancara 
terstruktur, wawancara dengan responden 
kunci, diskusi kelompok fokus, dan 
observasi partisipatif.

Analisis kebijakan atas program 
penanggulangan kemiskinan kabupaten 
dilakukan oleh Agus Andrianto pada bulan 
Oktober 2004. Tn. Andrianto   mewawancarai 
76 orang responden, termasuk pegawai 
pemerintah kabupaten, di Kutai Barat 
dan Malinau. Dia juga menganalisa data 
sekunder yang terkait dengan kemiskinan 
dan upaya penanggulangan kemiskinan 
oleh pemerintah kabupaten, termasuk 
data statistik kabupaten, peraturan 
daerah, rencana strategis kabupaten, 
program pembangunan daerah, laporan 

pertanggungjawaban kepala daerah, 
laporan akuntabilitas dan kinerja, laporan 
kantor pemerintah, laporan proyek, dan 
hasil penelitian lain (Andrianto 2006).

Masalah-masalah yang menghadang 
implementasi program pemerintah daerah, 
khususnya di kecamatan Jempang, diteliti 
oleh Tn. Benyamin, kepala BPK Perigiq.

Menghitung dan 
MeMBandingKan indeKs

Semua indikator yang digunakan dalam 
survei rumah tangga didasarkan pada sistem 
pemberian skor sederhana. Kondisi miskin/
kritis (warna merah, Gambar 8) diberi 
nilai 1, kondisi sedang17 (kuning) diberi 
nilai 2, dan kondisi baik/sejahtera (hijau) 
diberi nilai 3. Kondisi skor ini didefinisikan 
oleh tim pemantau berdasarkan aturan-
aturan setempat. Sembilan indeks dihitung 
berdasarkan model NESP (lihat Bagian 3) 
untuk kesejahteraan subyektif, kesehatan, 
materi, pengetahuan, lingkungan alam, 
lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, 
lingkungan politik dan prasarana dan 
pelayanan. Indeks-indeks ini merupakan 
hasil normalisasi dari seluruh indikator 
terkait pada masing-masing lingkungan. 
Kode warna yang digunakan dalam 
visualisasi hasil didasarkan pada sistem skor 
3 poin yang dijelaskan di atas.18 

Analisis statistik dilakukan dengan 
menggunakan SPSS. Agar meyakinkan, 
hanya uji non-parametrik saja yang 
digunakan. Uji Korelasi Tingkat Spearman 
digunakan untuk menganalisis korelasi; 
Uji U Mann–Whitney digunakan untuk 
membandingkan nilai rata-rata (means) dari 
dua sampel independen (sebagai pengganti 
uji t); Uji Kruskal–Wallis digunakan untuk 
membandingkan nilai rata-rata sampel 

Gambar 8. Kode warna indeks.
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independen k (menggantikan ANOVA satu 
arah). Signifikansi (*) diterima untuk P < 
0,05; signifikansi tinggi (**) diterima untuk 
P < 0,01; dan signifikansi sangat tinggi (***) 
diterima untuk P < 0,001. 

MenggunaKan Citra satelit 
untuK MeMvalidasi data 
ruMah tangga

Untuk menguji kebenaran informasi 
kondisi hutan yang disampaikan oleh rumah 
tangga sampel, citra satelit (Landsat 7) yang 
mencakup 20 kampung dianalisis dengan 
mengukur ground cover ratio untuk kategori-
kategori berikut: vegetasi terbakar/tanah 
gundul, semak, lahan dibuka (perkebunan), 
lahan pertanian, pemukiman, belukar/hutan 
sangat terfragmentasi, hutan terfragmentasi 
sedang, hutan agak terfragmentasi dan 
hutan tidak terfragmentasi; tutupan 
awan dan embun tidak termasuk. Sistem 
pembobotan sederhana digunakan untuk 
menguantifikasi tingkat gangguan hutan:
• Pemukiman: bobot 0
•  Vegetasi terbakar/tanah gundul, rumput, 

semak, lahan pertanian, hutan dibuka 
(perkebunan): bobot 1 

•  Belukar, hutan yang sangat 
terfragmentasi: bobot 2

•  Hutang terfragmentasi sedang dan agak 
terfragmentasi: bobot 3

•  Hutan tidak terfragmentasi: bobot 4

Data penginderaan jarak jauh dan informasi 
yang diberikan oleh rumah tangga 
mengenai kondisi hutan dari 15 kampung 
dibandingkan dengan menggunakan uji 
korelasi tingkat Spearman.

loKaKarya dan Pelatihan

Lokakarya awal tentang persepsi kemiskinan 
dan kesejahteraan diselenggarakan bersama-
sama dengan pemerintah kabupaten pada 
bulan September 2003. Pertemuan tahunan 
antara perwakilan DPM dan tim pemantau 
diadakan pada bulan Maret - April 2004, 
Maret 2005 dan Maret 2006. Pertemuan ini 

utamanya dimanfaatkan untuk meninjau 
kemajuan proyek dan menyempurnakan 
kerangka konseptual. 

Sejumlah lokakarya pelatihan tentang 
pemantauan dan analisis data (SPSS) dan 
penyajian data (ArcView) diadakan untuk 
anggota tim pemantau, tim pelatih, serta 
pejabat pemerintah (Bappeda).

BeBeraPa PengalaMan dari 
BeKerja BersaMa PeMerintah 
daerah

Secara umum, CIFOR punya hubungan 
kerja yang baik dengan pemerintah 
daerah pada semua tingkat. Proyek ini 
diterima dengan baik oleh kepemimpinan 
sebelumnya sejak 2003. Tim pemantau 
dibentuk dengan dukungan administratif 
yang sangat baik dan terdiri dari orang-
orang dengan motivasi yang tinggi. Bekerja 
bersama tim pemantau, dan kemudian juga 
dengan para pelatih (dari LSM) merupakan 
pengalaman yang sangat positif. Meskipun 
pada mulanya tim CIFOR mendominasi 
proses, pembahasan-pembahasan—
terutama selama pelatihan dan pertemuan 
tahunan—segera menjadi lebih seimbang 
berkat masukan yang substansial dari 
anggota yang berasal pegawai pemerintah 
kabupaten dan tim pemantau.

Kendala yang dihadapi proyek ini adalah 
lamanya penundaan transfer anggaran dari 
pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 
Dengan penundaan ini, pemantauan 
kemiskinan dan kesejahteraan resmi sempat 
mundur beberapa bulan. Tetapi berkat 
komitmen kuat dari pemerintah kabupaten, 
survei bisa diadakan dan mencakup semua 
kampung di Kutai Barat.

Setelah temuan pemantauan dianalisa, 
muncul pertanyaan bagaimana data 
yang komprehensif dan rinci ini akan 
dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kehadiran 
proyek GTZ baru (ProBangkit) 
menawarkan peluang yang sangat baik 
untuk menghubungkan alat pemantauan 
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dengan pendekatan perencanaan baru 
yang didukung oleh GTZ. Bappeda dan 
GTZ dengan baik hati menyediakan staf 
penghubung proyek di kantor GTZ. Tetapi, 
setelah beberapa minggu yang sukses, 
GTZ harus menghentikan aktivitasnya 
di Kutai Barat, yang menjadikan tidak 

termanfaatkannya sebuah peluang yang 
baik.

Meskipun demikian, proyek CIFOR-BMZ 
berharap bahwa sistem pemantauan ini akan 
diteruskan oleh kabupaten, dan mudah-
mudahan di bawah naungan Bappeda.
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Hasil pemantauan berdasarkan survei 
terhadap semua kampung pada awal 2006 
memungkinkan kami untuk menggambar 
potret rumah tangga Kutai Barat, 5 tahun 
setelah desentralisasi. Gambaran secara 
umum bervariasi. Kesempatan ekonomi dan 
politik telah muncul dan digunakan, tetapi 
pada saat bersamaan kondisi lingkungan 
alam merana akibat penggunaan sumber 
daya yang berlebihan. Manfaat juga belum 
dirasakan secara merata. Kemakmuran 
cukup tinggi di kawasan dekat dengan 
ibukota kabupaten, tetapi semakin jauh 
dari ibukota, semakin menurun aspek 
kesejahteraan yang dirasakan masyarakat. 
Tetapi pengecualian yang mengejutkan 
ditemukan di kawasan Kutai Barat paling 
terpencil, Hulu Riam: selain pada aspek 
kesejahteraan subyektif (kebahagiaan, 
kemakmuran dan kemiskinan yang dirasa), 
aspek-aspek yang lain mendapatkan 
skor yang sama tingginya dengan skor 
untuk kawasan dekat Sendawar. Ini jelas 
bertentangan dengan data kemiskinan 
resmi (BKKBN) seperti ditampilkan pada 
Gambar 5.

Kesejahteraan Pada tingKat 
ruMah tangga

Survei BKKBN terbaru (BKKBN Kutai 

BaB 5
Potret Kesejahteraan ruMah tanGGa

Barat 2002) menghitung tingkat kemiskinan 
Kutai Barat sebesar 45,5%. Angka ini 
mendekati persepsi rumah tangga: pada 
survei kesejahteraan 2006, sekitar 43,5% 
rumah tangga mendapatkan skor kritis 
untuk kesejahteraan subyektif, meskipun 
ada kemungkinan bias pada angka ini 
terkait dengan program pemberian bantuan 
kompensasi kenaikan harga BBM yang 
menjadi pendorong bagi masyarakat untuk 
mengaku ‘miskin’. 

Tabel 2 merangkum persentase rumah 
tangga dalam kondisi kritis, sedang atau 
sejahtera untuk semua lingkungan NESP.

Tingginya tingkat kemiskinan pengetahuan 
(baik formal maupun informal) cukup 
mengkhawatirkan, karena 45,2% rumah 

Kotak 6. Komposisi rumah tangga

Laki-
laki Perempuan Total

Anak-
anak

0,91 0,84 1,75

Dewasa 1,67 1,47 3,14
Total 2,58 2,31 4,89

Rata-rata, satu rumah tangga terdiri 1,39 keluarga 
inti.
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tangga berada dalam kondisi kritis. 
Tingginya persentase (46,6%) rumah 
tangga yang miskin dalam lingkungan 
politik (artinya, kurang memperoleh 
kesempatan untuk berpartisipasi politik, 
kurang informasi dan lemah dalam hak 
kepemilikan) juga menjadi prihatin.19

Prasarana dan pelayanan dasar tersedia 
bagi sebagian besar rumah tangga. Hal 
ini mencerminkan besarnya investasi 
pemerintah daerah dalam bidang tersebut.
Delapan puluh tujuh persen (87%) 
rumah tangga memiliki setidaknya satu 
lingkungan (inti dan konteks, tanpa SJS) 
yang berada dalam kondisi kritis, 62% 
memiliki setidaknya dua lingkungan dan 

42% memiliki setidaknya tiga lingkungan 
(lihat Gambar 9)! 

PenyeBaran Kesejahteraan

Rata-rata nilai kampung tidak mengungkap 
penyebaran atau disparitas kesejahteraan. 
Nilai rata-rata 0,5 dapat berarti bahwa semua 
dari 50 rumah tangga pada suatu kampung 
berada dalam situasi yang sama dengan 
skor 0,5. Tetapi nilai rata-rata ini dapat 
pula berarti bahwa separuh rumah tangga 
memiliki skor 1, sementara separuhnya lagi 
memiliki skor 0. Metode yang paling umum 
digunakan untuk mempelajari penyebaran 
data adalah Indeks Gini.20 Berdasarkan 

Tabel 2. Persentase rumah tangga dalam kondisi kritis, sedang dan baik (sejahtera) 
berdasarkan lingkungan kesejahteraan

Lingkungan kesejahteraan Kritis Sedang Baik
Kesejahteraan subyektif (SJS) 43,5 27,5 29,0
Kesehatan 24,6 14,8 60,6
Kekayaan materi 36,4 20,7 42,9
Pengetahuan 45,2 25,6 29,2
Lingkungan alam 30,9 55,3 13,8
Lingkungan ekonomi 30,4 14,4 55,2
Lingkungan sosial 14,3 10,7 75,0
Lingkungan politik 46,4 34,6 19,0
Prasarana dan pelayanan 7,9 58,8 33,3

Gambar 9. Persentase rumah tangga dengan satu atau lebih lingkungan kesejahteraan 
yang berada dalam kondisi kritis (SJS tidak diperhitungkan di sini).
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Tabel 3. Kondisi kesejahteraan subyektif rumah tangga

Kondisi Perasaan sejahtera Perasaan miskin Perasaan bahagia
Baik 20,6% 7,9% 35,9%
Sedang 48,0% 40,0% 51,5%
Kritis 31,3% 52,1% 12,6%

sepuluh persentil, dapat diperoleh Indeks 
Gini (IG) sebesar 39,3 untuk nilai inti dari 
data pemantauan 2006 (n = 10.431 rumah 
tangga), yang berarti lebih tinggi daripada 
IG untuk Indonesia (IG = 34,3; Bank 
Dunia 2006) dan Kalimantan Timur (IG 
= 30,4; BPS Kutai Barat 2003a, b). Angka 
ini berarti bahwa disparitas penyebaran 
kesejahteraan di Kutai Barat lebih tinggi 
daripada disparitas penyebaran kemiskinan 
yang diukur oleh BPS untuk seluruh 
Indonesia dan Kalimantan Timur.

Kesejahteraan suBjeKtiF

Kawasan dengan tingkat 
kesejahteraan subyektif rendah 
Ada empat kawasan utama dengan 
kesejahteraan subyektif yang rendah 

(miskin): Bongan, Bentian Besar, Long 
Hubung dan kecamatan-kecamatan di hulu 
jeram Mahakam (Hulu Riam) (Gambar 
10). Untuk kasus Bongan, Bentian Besar, 
Laham21 dan Long Hubung, secara umum 
situasinya tidak baik. 

Alasan rendahnya kesejahteraan 
subjektif di kawasan ini 
Alasan utama rendahnya SJS di daerah ini 
kemungkinan adalah keterpencilan dan 
kurangnya akses ke pasar, layanan informasi 
dan pemerintahan dan juga, mungkin, 
ketiadaan hiburan. SJS yang rendah 
tidak selalu terkait dengan kemiskinan 
keseluruhan yang rendah. Hulu Riam, 
misalnya, mencatatkan skor yang jauh lebih 
tinggi daripada tempat-tempat lain untuk 
semua lingkungan kesejahteraan selain 
kesejahteraan subjektif.

Gambar 10. Kondisi kesejahteraan subyektif di semua kampung di Kutai Barat.
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Beberapa tren umum
SJS menurun akhir-akhir ini

 Data survei dasar kami (2003) 
menunjukkan bahwa pada 20 kampung 
miskin yang dipilih, 20,1% rumah tangga 
menyatakan bahwa mereka mengalami 
kenaikan kesejahteraan, sementara 
18% menyatakan kesejahteraan 
mereka menurun (61,1% mengatakan 
tidak mengalami perubahan). 
Tetapi angka-angka ini belakangan 
menurun. Penurunan ini kemungkinan 
dipengaruhi oleh dorongan untuk 
tampak miskin agar menerima bantuan 
kompensasi penghapusan subsidi BBM, 
dan juga oleh berakhirnya masa booming 
kayu dan kerasnya tindakan terhadap 
pembalakan liar. 
Ketidaksetaraan materiil dalam-
kampung meningkat

 Secara khusus, sebaran upah dan 
pembayaran kompensasi yang 
tidak merata semakin memperlebar 
kesenjangan ekonomi antara rumah 
tangga yang sejahtera dan yang 
miskin. Dalam banyak hal keadaan ini 
menciptakan iri dan kecemburuan.
Martabat suku Dayak meningkat

 Dengan peran yang lebih besar di 
pemerintahan daerah, suku Dayak, yang 
terpinggirkan sebelum desentralisasi, 
mulai merasakan martabat yang lebih 
baik. Di sisi lain, sebagian warga Kutai 
(yang sebelumnya merupakan kalangan 
elit di kabupaten yang lama) merasa 
terpinggirkan di beberapa daerah 
pedesaan, karena akses ke para pengambil 
keputusan semakin terbatas.22

Kesehatan dan giZi

Kawasan dengan kesehatan dan gizi kritis
Situasi kesehatan tidak terlalu buruk. 
Di kebanyakan kampung, masyarakat 
memiliki akses yang sedang, bahkan baik, 
ke pelayanan kesehatan publik ataupun 
tradisional dan air bersih. Tetapi lebih 
dari sepertiga rumah tangga mengalami 
kekurangan pangan selama lebih dari satu 
bulan dalam setahun. Kampung-kampung 
terpencil, terutama di kawasan Bentian 

•

•

•

Besar, berada dalam kondisi kritis. Hal yang 
penting untuk disebutkan di sini adalah 
akses ke pelayanan kesehatan yang baik 
tidak otomatis berarti bahwa kualitas dan 
pengobatan juga baik. Hal ini cenderung 
bervariasi dari satu tempat ke tempat yang 
lain.

Alasan rendahnya kesehatan di 
wilayah ini
Penyebab utama rendahnya skor kesehatan 
dan gizi adalah terjadinya kekurangan 
pangan di beberapa tempat. Lebih dari 
sepertiga rumah tangga melaporkan bahwa 
mereka mengalami kekurangan pangan 
selama lebih dari satu bulan dalam setahun. 
Hal ini kemungkinan disebabkan oleh tidak 
memadainya persediaan beras, meskipun 
rata-rata penduduk dapat membeli 
beras subsidi. Kekurangan pangan, serta 
rendahnya kualitas pangan (tidak didata 
di sini), mengakibatkan masalah kesehatan 
lain, terutama pada anak-anak.

Masalah serius lainnya adalah lebih dari 
20% rumah tangga tidak memiliki akses ke 
air minum bersih. Akibatnya, penyakit yang 
dibawa oleh air, seperti diare, berjangkit. 
Kualitas air yang rendah di sejumlah wilayah 
disebabkan oleh masalah kebersihan, 
polusi dari pertambangan (lihat di bawah), 
pestisida dan pupuk (di beberapa tempat 
juga digunakan untuk menangkap ikan!), 
dan keruhnya air akibat penggundulan 
hutan.  Dalam beberapa tahun terakhir, 
ketersediaan air juga semakin menjadi 
masalah, terutama di kawasan semi-
perkotaan di sekitar Sendawar.

Beberapa kecenderungan umum
Kualitas air minum menurun

 Air tumpahan dari jalan-jalan yang baru 
dibangun dan pembalakan di berbagai 
kawasan mengakibatkan pelumpuran 
sungai-sungai setempat. Fluktuasi level 
air sungai yang ekstrem menjadikan 
kualitas air menurun untuk jangka 
panjang, karena volume air yang rendah 
berarti konsentrasi patogen dan polutan 
tinggi. Di dekat lokasi pertambangan 
(terutama pertambangan emas, baik 
ilegal maupun komersial), sungai-

•
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sungai lokal tercemar, sebagian atau 
sementara waktu, oleh zat kimia dan 
logam berat (merkuri). Air tumpahan 
dari pertambangan batubara kadang-
kadang mencemari sungai seperti Sungai 
Lawa. Di beberapa wilayah (seperti 
Sungai Ohong di kecamatan Jempang), 
pestisida dan racun sianida digunakan 
untuk menangkap ikan, bebek dan 
bangau (lihat ‘Lingkungan Alam’ di 
bawah).
Peningkatan pelayanan kesehatan publik 
lambat

 Pemerintah telah berinvestasi untuk 
sejumlah pusat kesehatan masyarakat 
(Puskesmas) baru dan sebuah rumah 
sakit baru, meskipun ini tidak selalu 

•

berarti bahwa staf yang cakap dan obat-
obatan tersedia (lihat ‘Prasarana dan 
Layanan’ di bawah). Kenyataannya, di 
banyak tempat fasilitas baru ini sering 
terbengkalai karena para dokter dan 
perawatnya berada di Samarinda.
Masa depan pelayanan kesehatan 
tradisional tidak menentu

 Meskipun sejumlah dukun tradisional 
muda (Pembeliatn) muncul di beberapa 
tempat, tetapi banyak tempat lain yang 
akan segera mengalami kelangkaan ahli 
semacam ini. Pengetahuan tradisional 
tentang tanaman obat dan penyembuhan 
tradisional lainnya menurun karena 
sering tidak dihargai oleh generasi 
muda.

•

Tabel 4. Kondisi kesehatan dan gizi rumah tangga

Kondisi Kekurangan pangan† Akses air bersih Akses layanan kesehatan
Baik 65,3% 40,3% 45,2%
Sedang — 36,8% 43,8%
Kritis 34,7% 22,9% 11,0%

† Sebagian variabel (misal, kekurangan pangan) hanya memiliki dua jawaban (ya/tidak).

Gambar 11. Kondisi kesehatan di semua kampung di Kutai Barat.
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KeKayaan Materi

Kawasan dengan tingkat kekayaan 
materi rendah
Seperti pada kebanyakan lingkungan 
kesejahteraan lainnya, Bongan, Bentian 
Besar, Laham dan Long Hubung 
mendapatkan skor yang paling rendah 
untuk kekayaan materi. Kondisi yang sama 
juga ditemukan di Siluq Ngurai dan Muara 
Lawa. Sementara di sekitar Sendawar 
tingkat kekayaan materi relatif tinggi. Di 
tempat ini pertumbuhan ekonomi paling 
dapat dirasakan selama beberapa tahun 
terakhir, dan ratusan pegawai pemerintah 
yang tinggal di sini menerima sepeda motor 

dan perumahan yang layak. Kawasan Hulu 
Riam juga memiliki sejumlah kampung 
dengan tingkat kekayaan yang substansial, 
terutama berkat penghasilan yang tinggi 
dari sarang burung walet dan emas. Tetapi 
kawasan ini juga memiliki sejumlah rumah 
tangga termiskin dari sisi kekayaan materi.

Alasan rendahnya kekayaan materi 
di wilayah ini
Alasan rendahnya kekayaan materi di 
kawasan ini sangat jelas. Kekayaan materi 
tergantung pada penghasilan finansial. Di 
banyak tempat, sumber penghasilan masih 
terbatas, khususnya di tempat dengan 
prasarana yang lemah dan akses ke pasar 

Gambar 12. Kondisi kekayaan materi di semua kampung di Kutai Barat.

Tabel 5. Kondisi kekayaan materi rumah tangga

Kondisi Rumah Sepeda motor/Ketinting† Parabola/Kulkas†
Baik 12,9% 66,6% 47,6%
Sedang 57,2% — —
Kritis 29,9% 33,4% 52,4%

† Untuk sepeda  motor / ketinting dan antena parabola/kulkas ‘baik’ berarti rumah tangga memiliki 
barang itu, ‘kritis’ berarti tidak memiliki.
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Kotak 7. rotan, Karet dan Beras

Meskipun harga rotan dan karet di tingkat petani meningkat, tapi belum mengejar kenaikan biaya hidup, 
seperti harga beras (Gambar 13). 

Gambar 13. Harga rotan Sega (Calamus caesius) dan karet (lembar semi-kering) 
dibanding beras (satu kampung di Kecamatan Jempang). Garis merah (sumbu vertikal kanan) 

menunjukkan berapa kg beras yang bisa dibeli dengan 1 kg rotan atau karet.
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yang buruk. Di beberapa tempat, peralatan 
elektronik (salah satu indikator) menjadi 
tidak relevan karena listrik tidak tersedia 
(secara permanen), dan penghasilan 
mungkin diinvestasikan dalam bentuk 
barang yang kurang kentara (seperti emas, 
rumah di Tenggarong dan Samarinda).

Beberapa kecenderungan umum
Akses terhadap barang meningkat

 Berkat peningkatan prasarana 
transportasi, akses terhadap barang 
meningkat karena penduduk dapat 
menjangkau pasar, atau pedagang dapat 
mengunjungi kampung mereka (pasar 
malam dan truk).
Biaya untuk mendapatkan barang 
meningkat 

 Sekitar 68,5% rumah tangga yang 
diwawancarai menyatakan bahwa 
pengeluaran harian mereka meningkat 
selama 5 tahun terakhir. Masyarakat 
membelanjakan lebih banyak uang 
untuk barang, termasuk peralatan 
elektronik dan sepeda motor. Ini terjadi 
karena ketersediaan uang dan barang 
meningkat (melalui akses ke pasar 
yang lebih baik, dana kompensasi dan 
penghasilan dari penebangan kayu). 
Tetapi biaya hidup juga meningkat, 
misalnya harga beras, minyak goreng, 

•

•

gula dan rokok di Kecamatan Jempang 
meningkat dua kali lipat antara tahun 
2000 dan 2006. Tetapi harga komoditi 
bervariasi hingga 100% antara Dataran 
Tinggi dan Hulu Riam.

 Di sisi lain, penghasilan dari sumber 
daya alam (seperti kayu dan rotan) tidak 
meningkat secara proporsional.
Aktivitas pembangunan rumah 
meningkat 

 Kenaikan penghasilan tunai (pembayaran 
kompensasi, upah, penghasilan dari 
pekerjaan baru) sebagian diinvestasikan 
dalam bentuk rumah baru. 

 Di tingkat kecamatan, kekayaan materi 
sangat terkait dengan kesejahteraan 
subyektif dan kesehatan, tetapi 
korelasinya dengan pengetahuan hanya 
sedang.23 Akibatnya, rumah tangga yang 
sejahtera secara materi juga merasa lebih 
baik dan menikmati kesehatan yang 
lebih baik pula.

Pengetahuan

Kawasan dengan tingkat 
pengetahuan rendah
Secara umum, kondisi pengetahuan sedang, 
tetapi di kawasan yang lazim miskin (lihat 
atas) situasinya tetap kritis. Pengamatan 

•
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yang menarik ditemukan pada rumah 
tangga nelayan di kawasan danau. Skor 
pengetahuan mereka rendah, kendati skor 
pada lingkungan-lingkungan yang lain 
relatif tinggi. (Lihat Gambar 14.)

Alasan rendahnya pengetahuan di 
wilayah ini
Rendahnya skor pengetahuan di kawasan-
kawasan lazim miskin disebabkan oleh 
alasan yang juga menyebabkan rendahnya 
peringkat untuk semua lingkungan 
kesejahteraan, yakni keterpencilan dan 
kurangnya peluang ekonomi. Kurangnya 
peluang ekonomi menciptakan situasi di 
mana anak tidak dapat masuk sekolah 
secara teratur karena mereka harus ikuti 

orang tuanya ke sawah atau bahkan 
membantu penghasilan rumah tangga. Di 
kampung-kampung sekitar perkebunan 
kelapa sawit, tampak jelas bahwa anak-anak 
berhenti sekolah agar mereka dapat bekerja 
di perkebunan.

Rendahnya skor pengetahuan pada rumah 
tangga nelayan kemungkinan disebabkan 
oleh keterlibatan anak (yang lebih tua) 
dalam mencari ikan dan pernikahan dini 
anak perempuan di rumah tangga Bugis, 
Kutai dan Banjar. Serupa dengan itu, minat 
para laki-laki muda Hulu Riam untuk lanjut 
sekolah lebih rendah dibanding kesempatan 
untuk mendapatkan penghasilan langsung 
dari menjaga gua-gua sarang burung walet.

Gambar 14. Kondisi pengetahuan di semua kampung di Kutai Barat.

Tabel 6. Kondisi pengetahuan rumah tangga

Kondisi Tingkat pendidikan sekolah Pendaftaran ke sekolah Pengetahuan informal

Baik 35,1% 52,6% 4,0%

Sedang 23,7% 37,0% 22,6%

Kritis 41,1% 10,4% 73,4%
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Secara umum, diperlukan waktu agar 
peningkatan kekayaan itu berdampak 
pada perbaikan pengetahuan, seperti 
yang tampak di wilayah-wilayah relatif 
makmur di sekitar Sendawar, yang 
kondisi pengetahuannya juga masih 
belum baik.

Beberapa kecenderungan umum
Pengetahuan tradisional menghilang

 Sedikit sekali generasi muda 
yang berminat mempelajari 
ritual tradisional (khususnya 
karena biaya “magang” yang 
sangat mahal, sementara mereka 
memiliki prioritas lain yang perlu 
dibiayai); pengetahuan tentang 
tanaman obat mulai tergantikan 
oleh pengobatan modern; teknik 
pertanian tradisional menghilang 
seiring meningkatnya pergeseran ke 
arah pekerjaan lain; pengetahuan 
tentang hutan dan sumber daya 
hutan menghilang karena hutan 
semakin jauh dan masyarakat tidak 
lagi terlalu tergantung pada produk 
hutan.
Tingkat melek huruf meningkat 

 Peningkatan kemampuan baca-
tulis ini sebagian disebabkan oleh 
meningkatnya jumlah anak yang 
bersekolah karena membaiknya 
kesadaran orang tua akan pentingnya 
pendidikan. Selain itu, fenomena 
ini juga dipengaruhi oleh transisi 
demografis, yakni masyarakat buta 
huruf lanjut usia meninggal dunia. 
Pembebasan biaya pendidikan dasar 
(SD dan SMP) baru-baru ini akan 
semakin meningkatkan kemampuan 
baca-tulis masyarakat. Sebelum 
2003/2004, banyak masyarakat 
tidak mampu menyelesaikan 
pendidikan formalnya dikarenakan 
tingginya biaya pendidikan. Pada 
27% dari semua rumah tangga yang 
diwawancarai pada tahun 2003, 
setidaknya terdapat satu orang 
anak putus sekolah. Pada lebih dari 
60% dari kasus ini, tingginya biaya 
pendidikan disebut sebagai alasan 
utama untuk berhenti sekolah. 

•

•

lingKungan alaM

Kawasan dengan kondisi lingkungan 
alam kritis
Kawasan dengan kondisi lingkungan alam yang 
kritis dapat ditemukan di sebelah selatan dan 
barat daya Danau Jempang, dan juga di sekitar 
ibukota kabupaten. Dapat dilihat jelas bahwa 
beberapa kampung di Hulu Mahakam (Long 
Hubung) juga berada dalam kondisi alam yang 
kritis, sementara kawasan dengan kondisi alam 
nyaris utuh dapat ditemukan di Hulu Riam 
(Gambar 15). Data ini dikonfirmasi dengan 
analisis citra satelit Landsat. Perbandingan 
menunjukkan korelasi sedang antara data yang 
diperoleh dari rumah tangga dan data hasil 
penginderaan jarak jauh, meskipun data hasil 
penginderaan ini bias untuk kawasan dengan 
rawa-rawa yang lebat.24 

Alasan rendahnya lingkungan alam di 
wilayah ini
Skor yang rendah di kawasan dekat Danau 
Jempang ini disebabkan oleh pembukaan hutan 
secara besar-besaran untuk perkebunan kelapa 
sawit dan untuk diambil kayunya, kebakaran 
hutan yang sering terjadi dan pembukaan 
pertambangan batubara. Di kawasan lain, operasi 
pembalakan dan pembukaan hutan alam untuk 
dijadikan lanskap semi-perkotaan dan pertanian 
menjadi penyebab rendahnya kondisi lingkungan 
alam. Kebakaran hutan dan pencemaran yang 
disebabkan oleh air limbah, logam berat (dari 
pertambangan emas di hulu Sungai Mahakam 
dan Kelian), pestisida dan air buangan dari 
kawasan pertambangan ikuti menjadi faktor 
yang mengancam kualitas lingkungan alam.

Beberapa kecenderungan umum
Kualitas sumber daya alam dan lingkungan 
terus menurun

 Penggundulan hutan yang cepat (karena 
pembalakan (liar), konversi hutan dan 
kebakaran vegetasi), polusi sungai dan danau 
(oleh pestisida, logam berat, air limbah asam, 
sianida dan bahan kimia lainnya), kebisingan 
dan pelumpuran (yang mempengaruhi habitat 
pesut Mahakam ) mengakibatkan penurunan 
kualitas ekosistem secara tajam. Spesies 
hewan sensitif (seperti burung enggang, pesut 
dan orang hutan) menderita akibat gangguan 
ini.25

•
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Sumber daya alam dieksploitasi secara 
berlebihan

 Banyak sumber daya alam telah diambil 
dalam jangka waktu yang sangat pendek 
dan intensitas yang sangat tinggi. 
Eksploitasi semacam ini mengakibatkan 
penurunan sumber daya secara pesat 
(seperti kayu besi, orangutan, kura-
kura, bangau, dan bebek pengembara; 
lihat Kotak 8). Program penghijauan 
pemerintah baru berhasil sebagian. 
Sekitar 12.500 hektar hutan  di 123 
kampung di 15 kecamatan telah secara 
resmi ‘dihijaukan kembali’26. Tetapi, 
di banyak tempat, sangat banyak dana 

• penghijauan yang disalahgunakan oleh 
anggota proyek dan mitra lokalnya.27 
Sumber daya alam sudah semakin 
terjangkau

 Aksesibilitas meningkat, baik secara 
fisik (melalui jalan-jalan baru) maupun 
kelembagaan (melalui pengakuan 
atas hak milik yang lebih besar, meski 
sering secara informal). Tetapi sebagai 
konsekuensi langsung dari gencarnya 
kampanye anti pembalakan liar saat ini 
dan kerasnya hukum bagi pelakunya, 
sejak awal 2005, kebanyakan orang 
tidak berani lagi menebang kayu (meski 
untuk membangun rumah setempat). 

•

Tabel 7. Kondisi lingkungan alam

Kondisi Kondisi lingkungan Enggang/Bangau Tontong Mutu air

Baik 13,5% 69,8% 16,8%

Sedang 15,6% — 63,1%

Kritis 70,9% 30,2% 20,1%

Gambar 15. Kondisi lingkungan alam di semua kampung di Kutai Barat.
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Pengangkutan batubara: kecelakaan yang kadang terjadi mencemari Mahakam dan anak-anak sungainya.

Kotak 8. Meracuni Bebek dan Bangau

Pada bulan Oktober 2004, para nelayan meracuni ratusan bebek pengembara (Dendrocygna acuata) 
yang ada di Danau Jempang. Mereka mengaku menggunakan herbisida untuk membuat bebek-bebek 
tersebut ‘pusing’. Di desa sebelah, para petani menggunakan sianida untuk meracuni bangau Jawa (Ardeola 
speciosa).

Nelayan dengan bebek yang diracuninya (kiri); petani memasang umpan beracun untuk bangau Jawa (kanan).
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Gambar 16. Kondisi lingkungan ekonomi di semua kampung di Kutai Barat.

Tabel 8. Kondisi lingkungan ekonomi

Kondisi Jumlah sumber 
pendapatan

Stabilitas sumber 
pendapatan

Persediaan beras/
kemampuan membeli

Akses untuk 
mendapatkan 

modal (pinjaman)

Baik 47,7% 59,6% 20,8% 61,3%
Sedang — — 63,1% 16,9%
Kritis 52,3% 40,4% 16,1% 21,8%

lingKungan eKonoMi

Sumber penghasilan
Ragam sumber penghasilan relatif tinggi, 
termasuk dari rotan, mencari ikan, 
karet dan gaharu, yang mengandalkan 
lingkungan hutan yang sehat. Penyebaran 
sumber penghasilan berbeda-beda antara 
kelompok suku satu dengan yang lain. 
Transmigran dari Jawa misalnya, lebih 
tergantung pada pertanian komersial 
daripada kelompok Dayak yang lebih 
tergantung pada hutan. Rendahnya angka 
untuk kayu kemungkinan disebabkan oleh 
gencarnya tindakan terhadap pembalakan 
liar, meskipun mungkin juga ada pelaporan 

yang lebih kecil daripada kondisi sebenarnya 
dikarenakan adanya tindakan hukum bagi 
aktivitas pembalakan liar.28 

Kawasan dengan kondisi 
lingkungan ekonomi kritis
Kampung-kampung yang ada di pinggiran, 
di beberapa daerah di Hulu Mahakam, serta 
beberapa masyarakat pencari ikan berada 
dalam kondisi ekonomi kritis (Gambar 
16). Secara keseluruhan, lingkungan 
ekonomi berada dalam kondisi relatif 
baik, terutama karena membaiknya akses 
untuk mendapatkan modal (pinjaman). 
Namun lebih dari separuh rumah tangga 
hanya memiliki satu sumber penghasilan 
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(misalnya, pencari ikan) dan lebih dari 40% 
tidak menganggap sumber penghasilan 
mereka stabil (Tabel 8). Di tingkat rumah 
tangga, 26,2% berada dalam kondisi kritis. 
Angka ini jauh lebih tinggi lagi di kawasan-
kawasan terpencil. 

Alasan rendahnya lingkungan 
ekonomi di wilayah ini
Masyarakat di kawasan terpencil sering 
tidak memiliki sumber penghasilan yang 
beragam. Salah satu pengecualian adalah 
Hulu Riam, yang masyarakatnya dapat 
memanen berbagai produk hutan yang bisa 
dijual mahal (sarang burung walet, gaharu) 
dan emas yang didulang dari sungai. 

Rendahnya skor untuk masyarakat nelayan 
adalah karena penghasilan mereka hanya 
berasal dari satu sumber (ikan), meskipun 
ada juga beberapa dari kampung ini 
yang agak makmur (lihat ‘Kekayaan 
Materi’ di atas). Satu poin yang relevan 
ialah kebergantungan pada satu sumber 
penghasilan menciptakan kerentanan. 

Sumber daya ikan dapat menurun dengan 
cepat karena kemarau atau pencemaran. 
Itulah yang membuat situasi nelayan 
menjadi tidak terjamin.

Beberapa kecenderungan umum
Jumlah sumber penghasilan meningkat

 Sekitar 60,5% rumah tangga yang 
diwawancarai dalam survei dasar 
mengatakan bahwa mereka memiliki 
lebih banyak peluang penghasilan 
baru dibandingkan 5 tahun lalu. 
Beberapa pekerjaan baru tercipta seiring 
dibentuknya kabupaten baru (di bidang 
jasa, konstruksi, pemerintahan), dan 
seiring juga dengan pertumbuhan 
ekonomi yang tampak di kabupaten 
ini. Perusahaan perkebunan dan 
pertambangan juga menciptakan 
pekerjaan baru atau memberi penghasilan 
melalui pembayaran kompensasi, dan 
upah seperti yang dibayarkan beberapa 
perusahaan kelapa sawit kepada 
masyarakat setempat. Tetapi sifat peluang 
ini yang hanya sementara dapat dilihat 

•

Tabel 9. Perbandingan pentingnya sumber penghasilan†

Sumber penghasilan Persentase
Rotan 38,31
Ikan (dari sungai dan danau) 27,72

Bantuan keluarga 24,57

Pertanian (sayur-mayur, kopi, ternak dan pertanian air) 17,34

Karet 16,27

Gaharu 11,20

Toko kecil/warung 10,37

Kerajinan 10,23

Sarang burung walet 8,44

Produk hutan lainnya 8,34

Fee kayu 7,89

Jasa 7,89

Berburu 6,59

Upah lainnya, pembayaran kompensasi 6,11

Kayu 5,16

Honor untuk aparat kampung 4,67

Gaji (pegawai negeri, swasta) 3,97

Perdagangan 0,32
Lainnya 11,00

†Diukur dengan persentase rumah tangga yang melaporkan sumber penghasilan tertentu 
sebagai satu dari tiga sumber penghasilan terpenting mereka.



��  |  Menuju Kesejahteraan: Pemantauan Kemiskinan di Kutai Barat, Indonesia

pada contoh pertambangan emas besar 
yang sekarang sudah ditutup setelah 10 
tahun eksploitasi dengan pengerahan 
tenaga kerja besar-besaran. Sekarang 
ratusan pekerja kehilangan pekerjaan, 
meskipun perusahaan sudah memberi 
pelatihan untuk meningkatkan peluang 
mantan karyawan mereka itu untuk 
mendapatkan pekerjaan baru.

Keinginan untuk memiliki sumber 
penghasilan yang stabil meningkat

 Untuk mengatasi ketidakpastian, ada 
kemauan kuat untuk mendapatkan 
sumber penghasilan yang stabil. Banyak 
warga masyarakat yang melamar untuk 
mendapatkan pekerjaan dari pemerintah 
(seperti guru). Minat mereka untuk 
membuka kebun-kebun karet juga 
meningkat.

•

Kotak 9.  siapa yang Memperoleh Keuntungan dari Fee Kayu?

Peraturan HPHH lama (1999–2002), serta negosiasi antara 
perusahaan pembalak liar dan desa menghasilkan uang 
yang jauh lebih banyak daripada penebangan HPH 
komersial selama puluhan tahun: 19,7% dari semua 
rumah tangga yang diwawancarai menerima fee dari 
HPHH (bandingkan 9,6 % dari HPH). Dana ini tidak hanya 
menambah kekayaan materi masyarakat (kebanyakan 
diinvestasikan dalam bentuk televisi, VCD player dan 
sepeda motor), tetapi juga menyebabkan terjadinya 
ketimpangan dan konflik sosial. Ketidakpastian hukum 
juga bersumbangsih terhadap konflik dalam keluarga, 
dalam kampung, antarkampung, dan antara kampung 
dan perusahaan. Pendapatan dari penebangan hutan 
merupakan salah satu kontribusi regional terbesar dalam 
anggaran pendapatan kabupaten. Di sisi lain, sistem 
penebangan yang terdesentralisasi (dan seringkali liar) ini 
menyebabkan hutan cepat gundul di seluruh kabupaten. 
Kondisi ini akhirnya menyisakan sedikit pilihan bagi masa 
depan ekonomi banyak desa.

(Foto: M. Haug)

Kotak 10. Menciptakan Pilihan, Menghilangkan Pilihan

Pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dimulai beberapa tahun sebelum desentralisasi memberikan 
dampak yang beragam? terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Di satu sisi, pengembangan ini menyebabkan 
terciptanya banyak pekerjaan yang berorientasi uang tunai (kebanyakan diserap oleh pekerja migran dari 
daerah lain di Indonesia, seperti Flores, Jawa dan Sumatra), tetapi di sisi lain berbagai pilihan pengembangan 
yang lebih berkelanjutan mengalami kerusakan. 

Dalam berbagai kasus, kelapa sawit tidak ditanam di lahan terlantar, tetapi di lahan yang subur dan produktif. 
Ribuan kebun hutan (rotan, pohon buah, karet) dibakar dan diubah  menjadi lahan perkebunan (seringkali 

berlawanan dengan keinginan pemilik). Sejauh 
ini, dari semua lahan yang dikosongkan, hanya 
sebagian yang benar-benar ditanami kembali 
dengan kelapa sawit.

Dampaknya adalah konflik yang parah, awalnya 
antara kampung dan perusahaan, kemudian 
disusul konflik antar warga kampung yang 
memperoleh keuntungan yang tidak sama 
dari kompensasi dan partisipasi mereka dalam 
proyek baru tersebut. Proyek-proyek kelapa 
sawit di masa mendatang membutuhkan 
pendekatan yang lebih seimbang dan 
partisipatif.
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Swasembada beras menurun
 Antara 1999 dan 2003, setidaknya29 

67,5% rumah tangga di 20 kampung 
miskin yang dipilih memiliki ladang, 
dan 9,8% memiliki sawah atau rapaq 
(sawah di rawa-rawa). Persentase rumah 
tangga yang memiliki ladang menurun 
dari 70,4 pada tahun 1999 menjadi 
65,5 pada tahun 2003, dan sekitar 
75% rumah tangga menanam kurang 
dari 3 kaleng padi (setara 33 kg cukup 
untuk 1-1,5 hektar) di lahan mereka. 
Kedua faktor ini menjadi penyebab 
menurunnya swasembada beras di 
Kutai Barat: 12,2% rumah tangga yang 
mengolah sawah mengalami gagal panen, 
36,1% mendapatkan panen yang hanya 
cukup untuk mendukung hidup selama 
6 bulan, 42,4% untuk 7–12 bulan dan 
hanya 3,8% yang cukup untuk lebih 
dari satu tahun. Secara umum, ada 
kecenderungan untuk mengalihkan 
kegiatan rumah tangga ke aktivitas yang 
memberi penghasilan tunai dan untuk 
membeli beras tambahan.
Ketergantungan terhadap pasar 
meningkat

 Peralihan dari swasembada ke 
keterlibatan yang lebih besar di pasar 
telah meningkatkan ketergantungan 
terhadap pasar.
Lingkungan bisnis meningkat

 Lingkungan bisnis umum untuk 
investasi (termasuk investasi asing) 
meningkat di Kutai Barat. Kondisi ini 
sangat mungkin akan menarik investor 
dari negara-negara ASEAN seperti 
Malaysia dan Filipina. Investasi baru 
akan menciptakan lapangan pekerjaan 
baru. Tetapi pemerintah daerah harus 
berhati-hati agar perkembangan ini tidak 
menjauhkan penduduk kampung dari 
sumber penghasilan lain yang seringkali 
lebih berkelanjutan.
Jumlah unit kredit mikro meningkat

 Sejak dimulainya desentralisasi, 
pemerintah kabupaten telah merintis 
unit-unit kredit mikro di beberapa 
kecamatan. LSM dan organisasi 
keagamaan juga telah menciptakan 
sejumlah lembaga sejenis. Karena itulah 
lebih dari 60% rumah tangga sekarang 

•

•

•

•

memiliki akses yang baik untuk 
mendapatkan pinjaman modal.
Pendapatan finansial hilang karena 
korupsi

 Masyarakat harus mengeluarkan 
uang untuk beberapa layanan yang 
sebelumnya cuma-cuma (misalnya ke 
petugas kepolisian). Selain itu, tersebar 
luas bukti berupa cerita bahwa anggaran 
proyek pemerintah dalam jumlah 
lumayan dibelokkan oleh oknum 
pimpinan proyek, kontraktor dan 
pejabat pemerintah untuk keuntungan 
pribadi. Di sisi lain, 24% warga yang 
diwawancarai mengatakan bahwa 
mereka menerima santunan keluarga, 
yang sebagian mungkin juga berasal dari 
dana korupsi, sehingga terjadilah suatu 
bentuk distribusi ulang keuangan.

lingKungan sosial

Kawasan dengan kondisi 
lingkungan ekonomi kritis
Secara keseluruhan, lingkungan sosial berada 
dalam kondisi yang lumayan baik. Kohesi 
sosial relatif tinggi terutama dalam keluarga 
besar. Hanya ada beberapa kampung yang 
kritis, terutama yang terletak di kawasan 
pinggir kabupaten (Gambar 17).

Alasan rendahnya lingkungan sosial 
di wilayah ini
Beberapa kampung yang kritis di atas 
disebabkan oleh konflik dalam masyarakat 
yang sebagian besar terkait dengan akses 
terhadap sumber daya alam (misalnya 
sarang burung walet) dan pembagian fee  
(dari penebangan pohon) dan pembayaran 
kompensasi. Tetapi tekanan yang tinggi 
pada sumber daya alam, termasuk sumber 
daya yang sebelumnya tidak dipasarkan 
(seperti air dan pasir), dapat mengakibatkan 
lebih banyak konflik sosial.

Beberapa kecenderungan umum
Konflik mengenai sumber daya alam 
meningkat

 Konflik terjadi terkait dengan sumber 
daya yang sebelumnya bebas diakses 
sebagai milik bersama tetapi sekarang 

•

•
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menjadi komoditas (seperti pasir untuk 
bangunan). Selain itu, konflik juga 
disebabkan oleh distribusi kompensasi 
atau pembayaran fee yang tidak merata. 
Sengketa semacam ini ditemukan di 
semua tingkatan, dalam keluarga, 
dalam kampung, antara kampung 
dan perusahaan, dan antar kampung. 
Kekayaan materi dan lingkungan sosial 
berkorelasi positif di tingkat kecamatan: 
kohesi sosial lebih tinggi di kecamatan 
yang lebih makmur dibandingkan 
dengan yang lebih miskin secara materi. 
Di sisi lain, lingkungan sosial dan 
lingkungan alam berkorelasi negatif di 
tingkat kecamatan: semakin terdegradasi 
lingkungan alam, semakin rendah skor 
lingkungan sosial.30 Kedua temuan ini 

masuk akal, mengingat banyak konflik 
yang dipicu sumber daya alam terjadi di 
kawasan dengan lingkungan alam yang 
kritis (akibat pembalakan, pembukaan 
perkebunan atau pertambangan). 
Gotong-royong untuk kepentingan umum 
dan kegiatan ekonomi menurun

 Meskipun untuk kasus-kasus darurat 
masyarakat merasa tingkat gotong-
royong tinggi (95% melaporkan bahwa 
mereka mendapatkan bantuan dari 
kerabat dan tetangga), tetapi masyarakat 
juga merasa sulit menggalang tindakan 
bersama tanpa-upah. Hanya 10% dari 
175 responden di 7 kampung yang 
menyatakan bahwa tingkat gotong-
royong tinggi (32% menyatakan rendah 
dan 58% menyatakan sedang). 

•

Gambar 17. Kondisi lingkungan sosial di semua kampung di Kutai Barat

Tabel 10. Kondisi lingkungan sosial

Kondisi Gotong-royong Rasa saling percaya Konflik
Baik 11,2% 8,7% 89,3%
Sedang 74,2% 79,4% —
Kritis 14,6% 11,9% 10,6%
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Tabel 11. Kondisi lingkungan politik

Kondisi Hak atas sumber daya Informasi Partisipasi
Baik 16,3% 6,2% 13,7%
Sedang 71,6% 64,7% 49,8%
Kritis 12,1% 29,1% 36,5%

Gambar 18. Kondisi lingkungan politik di semua kampung di Kutai Barat.

lingKungan PolitiK

Kawasan dengan kondisi 
lingkungan politik kritis
Tidak seperti aspek-aspek lainnya, 
lingkungan politik justru paling kritis 
di kampung-kampung yang berdekatan 
dengan Sendawar. Tetapi kondisi kritis 
juga ditemukan di kampung-kampung 
yang terpencil (Gambar 18).

Alasan rendahnya lingkungan 
politik di wilayah ini
Rendahnya skor lingkungan politik di dekat 
ibukota kabupaten ini kemungkinan adalah 
karena jumlah penduduk di kawasan ini 
relatif lebih besar daripada di komunitas-
komunitas terpencil. Akibatnya, proporsi 

warga yang terlibat dalam pengambilan 
keputusan rendah, sehingga skornya pun 
rendah. Di sisi lain, masyarakat di kawasan 
terpencil juga perlu mengatur hidup mereka 
sendiri tanpa banyak dukungan dari luar.

Alasan lain rendahnya skor lingkungan 
politik adalah karena para pimpinan 
masyarakat sering terlibat dalam proyek-
proyek pemerintah berskala kecil (misalnya, 
pembangunan jalan dan jembatan, reboisasi31), 
yang dari situ mereka mendapatkan untung. 
Jadi, pimpinan tidak selalu tertarik untuk 
meningkatkan transparansi di masyarakatnya. 
Di sisi lain, masyarakat semakin banyak 
tahu berkat membaiknya akses informasi 
dan pengetahuan mereka tentang undang-
undang.
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Beberapa kecenderungan umum
Kemampuan untuk menentukan nasib 
sendiri meningkat

 Kemampuan untuk menentukan nasib 
sendiri meningkat di semua tingkat 
mulai dari kabupaten (dapat dilihat 
pada otonomi yang cukup luas dalam hal 
anggaran dan program pembangunan) 
hingga ke kampung. Di tingkat lokal, 
secara de facto hak-hak atas sumber daya 
menjadi lebih diakui dibandingkan 
dengan masa sebelum desentralisasi, 
dan Badan Permusyawaratan Kampung 
(BPK) telah dibentuk sebagai lembaga 
legislatif baru, meskipun mandat 
mereka masih dibatasi oleh Undang-
undang No. 32 (2004), yang mencabut 
kendali BPK atas kepala kampung.
Hubungan dengan pemerintah daerah 
meningkat

 Masyarakat di 20 kampung yang 
disurvei baseline menyatakan bahwa, 
secara umum, komitmen, kebijakan 
dan pelayanan informasi dari 
pemerintah daerah sudah lebih baik. 
Akses ke pemerintah daerah juga 
meningkat, baik secara fisik—berkat 
posisi Sendawar yang lebih berada di 
tengah, jalan-jalan baru yang lebih baik, 
dan sarana transportasi lain (speedboat, 
pesawat terbang)—maupun personal, 
karena semakin banyak warga setempat 
yang sekarang menjadi anggota dalam 
pemerintahan daerah atau setidaknya 
terkait dengan Pemda melalui jaringan 
sosial. Tetapi, beberapa kawasan (seperti 
Hulu Riam atau kawasan dekat dengan 
Kutai Kartanegara dan Kalimantan 
Tengah) belum merasakan manfaat 
yang merata dari pembangunan ini 
karena masalah keterpencilan dan 
keterjangkauan mereka (lihat bawah). 
Rasa percaya terhadap pemerintah 
juga terancam akibat korupsi yang 
membudaya di semua tingkat.
Kelompok Dayak lebih terwakili

 Semenjak desentralisasi, pengaruh 
dan keterwakilan berbagai kelompok 
Dayak (terutama Benuaq, Tunjung dan 
Bahau) meningkat secara substansial 
dan mengeluarkan mereka dari 
keterpinggiran politik yang mereka 

•

•

•

alami sebelumnya. Pada saat bersamaan, 
pengaruh dan keterwakilan politik 
masyarakat Kutai (sebagai mantan elit) 
sedikit menurun, meskipun beberapa 
posisi kunci pemerintahan masih 
dipegang oleh warga Kutai.32

Ketidakpastian tentang hak atas  lahan 
tetap ada

 Meskipun terjadi peningkatan pengakuan 
informal terhadap hak-hak atas lahan dan 
sumber daya tradisional, ketidakpastian 
dalam hal ini masih relatif tinggi. Hak-
hak tradisional belum diakui secara resmi 
dan tarik ulur yang terus berlanjut antara 
pemerintah pusat dan daerah membuat 
masyarakat daerah tidak memiliki 
prospek yang jelas. Ketidakpastian ini 
menjadi pendorong kuat pemanfaatan 
sumber daya secara tidak berkelanjutan.

Prasarana dan Pelayanan

Kawasan dengan kondisi lingkungan 
prasarana dan pelayanan kritis
Lingkungan prasarana dan pelayanan dengan 
kondisi paling kritis ditemukan di kawasan-
kawasan terpencil Kutai Barat, serta di daerah 
sekitar Long Hubung dan Laham (Gambar 
19). Daerah dekat Sendawar banyak 
merasakan manfaat pembangunan prasarana 
dan pelayanan dalam beberapa tahun 
belakangan. Tetapi fasilitas komunikasi, dan 
khususnya pelatihan, berada dalam kondisi 
kritis.

Alasan rendahnya kondisi 
lingkungan prasarana dan 
pelayanan di kawasan ini
Akses yang buruk dari pusat kabupaten 
dan transportasi yang mahal di dalam dan 
ke wilayah seperti Long Apari dan Bentian 
Besar menjadikan pengadaan pelayanan 
pemerintah sulit dan mahal untuk dilakukan. 
Medan yang berat, curah hujan yang tinggi 
dan kondisi tanah yang tidak stabil menjadi 
kendala untuk membangun jalan. Selain 
itu, sedikit sekali pegawai pemerintah yang 
bersedia tinggal dan bekerja di kawasan 
terpencil. Semua ini berkontribusi pada 
kesulitan yang dialami oleh beberapa 
kawasan.

•
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Tabel 12. Kondisi lingkungan prasarana dan layanan

Kondisi Kritis Sedang Baik

Akses ke fasilitas pendidikan 6,9% 48,0% 45,1%

Kualitas pengajaran 4,8% 58,5% 36,7%

Akses ke fasilitas kesehatan 3,8% 44,5% 51,7%
Kualitas layanan kesehatan 3,1% 60,1% 36,8%
Pelatihan 84,9% — 15,1%
Akses jalan/jembatan 14,7% 55,7% 29,7%
Akses pasar 8,3% 47,6% 44,1%
Fasilitas komunikasi 34,3% 44,2% 21,5%

Gambar 19. Kondisi lingkungan prasarana dan layanan di semua kampung di Kutai 
Barat 

Di sisi lain, pemerintah daerah berupaya 
mengompensasi masalah ini dengan 
memberi subsidi transportasi udara. 
Dukungan tambahan diberikan oleh LSM 
dan organisasi keagamaan.

Beberapa kecenderungan umum
Jumlah fasilitas pendidikan meningkat

 Jumlah total sekolah pemerintah 
meningkat tipis dari 264 pada tahun 

•

1999 menjadi 287 pada tahun 2004; 
meskipun terjadi penurunan dalam 
jumlah sekolah SLTP selepas 2000 
(Tabel 13).33 Tetapi, seperti pada 
banyak program pemerintah lainnya, 
implementasi pekerjaan konstruksi 
sering menyalahi spesifikasi, dan kentara 
sekali terdapat sejumlah besar dana 
pembangunan yang disalahgunakan. 
Di beberapa tempat, SLTP terbuka 
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dan SLTA swasta dibuka.34 Cabang 
perguruan tinggi dan universitas swasta 
mulai menjamur. Tetapi karena status 
hukum lembaga-lembaga ini sering 
tidak jelas, dan juga mutu pengajarannya 
meragukan, beberapa sekolah ditutup 
setelah sempat beroperasi beberapa 
lama.

Pemeliharaan fasilitas pendidikan 
menurun

 Meskipun sebagian sekolah didukung 
oleh sektor swasta (seperti di Belusuh, 
oleh perusahaan tambang batubara), 
banyak sekolah lain yang kekurangan 
dana untuk perawatan rutin. 

•

Kotak 11. tidak ada tempat untuk bangku sekolah

Sebuah SLTA baru dibangun di salah satu 
kecamatan terpencil. Namun, kontraktornya 
tidak mematuhi spesifikasi yang ditetapkan. 

Kontraktor itu mengurangi ukuran ruang 
sehingga tidak memadai untuk menampung 
meja bagi semua siswa. Dengan bantuan inisiatif 
swasta, meja dan kursi tersebut diubah dan 
akhirnya para siswa mendapatkan lingkungan 
belajar yang layak. Selain itu, kontraktor lupa 
dengan ketentuan untuk memasang listrik.

Kotak 12. aspal di atas Pasir…

Di salah satu kabupaten( ganti dengan kecamatan? Karena sepertinya teks dari laporan Kubar dan Malinau 
tetap di laporan ini jelas kabupaten Kutai Barat, jalan yang menghubungkan tiga desa dengan pusat 
kecamatan dibangun pada bulan September–Oktober 2004 (gambar kiri). Meskipun anggarannya hampir 
mencapai Rp 1 miliar (USD 111.111) per kilometer, pengerjaannya sangat buruk sehingga jalan tersebut tidak 
lagi bisa dilewati sepeda motor 6 bulan kemudian (gambar kanan). Kondisi ini menyebabkan hubungan 
antar desa lebih buruk daripada sebelumnya.

Warga desa mengadu pada pemerintah kabupaten. Tetapi saat tim pemantau resmi memeriksa situasi, 
mereka tidak berani melaporkan rendahnya kualitas pengerjaan jalan itu. Kontraktor jalan tersebut memiliki 
hubungan keluarga yang baik dengan bupati, dan para pemantau khawatir akan karier mereka. 

Di sisi lain, kontraktor mengeluh karena begitu banyaknya dana yang keluar untuk mengurus kontrak sampai-
sampai hanya sedikit dana tersisa untuk mengerjakan proyek itu dengan benar!

September 2004 April 2005 (Foto: M. Haug)
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Kotak 13. reboisasi dengan rotan dan bantuan roh

Di sebuah desa kecil di Dataran Rendah, 50 hektar hutan rawa diperkaya 
dengan benih Jepukng (Daemonorops crinita). Sekitar 100 keluarga turut 
berpartisipasi dalam berbagai kelompok tani. 

Anggaran total yang dialokasikan oleh Dinas Kehutanan adalah Rp 162,5 juta. 
Namun, mereka terkejut saat dipaksa membeli peralatan dan benih yang 
berasal sumber tunggal. Mereka harus membayar pajak (PPN dan PPh) 
meskipun hanya memperoleh pendapatan yang kecil, dan pegawai kehutanan 
hanya membantu jika mereka diberi uang ‘pelicin’ (Rp 1–2 juta). Menurut 
masyarakat setempat, 19,4% anggaran dihabiskan untuk urusan ini.

Agar musim hujan berlangsung cukup lama (yang diperlukan untuk spesies 
rotan ini), dikucurkan anggaran Rp 10 juta untuk menggelar ritual Guguq 
Tautn.

Jumlah guru yang direkrut meningkat
Jumlah guru yang direkrut meningkat 
(jumlah guru kontrak tahun 2003 
mencapai 316 orang), sebagian besar 
merupakan guru honorer. Antara 1999 dan 
2003, jumlah total guru (SD, SLTP, SLTA) 
di Kutai Barat meningkat 26.6%. Tetapi, 
kampung-kampung di kawasan terpencil 
masih kekurangan tenaga pengajar karena 
honor yang ditawarkan masih belum 
dapat mengimbangi beratnya bekerja di 
daerah terpencil. Pembentukan seminar 
guru desentralis belum lama ini (misalnya 
di Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang) 
merupakan jalan yang menjanjikan untuk 
mengatasi kekurangan guru di beberapa 
tempat.

Beberapa fasilitas kesehatan baru telah 
dibangun

 Beberapa pusat kesehatan masyarakat 
(Puskesmas) yang sudah tua telah 
direhabilitasi dan dilengkapi (contoh 
di Kecamatan Jempang), dan sebuah 
klinik baru dibangun di Sendawar. 
Tetapi banyak kawasan terpencil masih 
tertinggal tanpa fasilitas kesehatan yang 
memadai. Secara keseluruhan, jumlah 
fasilitas kesehatan nyaris stagnan (lihat 
Tabel 13).
Pelayanan kesehatan meningkat

 Pemerintah daerah, sektor swasta 
dan LSM semua berkontribusi untuk 
meningkatkan pelayanan kesehatan. 
Beberapa yayasan seperti Yayasan Anum 
Lio (dulu Rio Tinto) terjun dalam 
kampanye-kampanye kesehatan. Warga 

•

•

•

miskin berhak mendapatkan pengobatan 
gratis (Askes Gakin).35Tenaga kesehatan 
tambahan (terutama perawat dan bidan) 
direkrut dan ditempatkan di tempat-
tempat terpencil, dan jumlah dokter 
meningkat dari 1 orang pada tahun 
1999 menjadi 22 orang pada tahun 
2001. Meski demikian, banyak dokter 
dan perawat yang bertugas di kawasan 
pedesaan sering tidak berada di tempat. 
Akses ke listrik meningkat

 Sekitar 62,2% rumah tangga dalam 
penelitian ini36 dapat mengakses listrik. 
Ini sebagian berkat prasarana yang 
disediakan PLN (24,1%), dan sebagian 
lagi berkat penggunaan generator yang 
meluas. Tetapi di banyak kawasan 
pedesaan, listrik hanya tersedia pada 
malam hari, sehingga membatasi 
pemanfaatan untuk kegiatan ekonomi.
Fasilitas transportasi meningkat

 Antara tahun 2001 hingga 2003, 
pemerintah kabupaten mengalokasikan 
anggaran sekitar Rp 400 miliar untuk 
prasarana . Sekitar separuh dari jumlah 
ini digunakan untuk perbaikan fasilitas 
transportasi, termasuk jalan dan 
jembatan. Banyak jalan yang sudah 
diaspal, meskipun semakin jauh dari 
ibukota kabupaten kualitasnya makin 
menurun.
Pelaksanaan proyek sering terganggu 
karena korupsi

 Meskipun tidak ada data resmi, terdapat 
bukti di banyak tempat bahwa sekitar 
10-30% anggaran proyek digunakan 

•

•

•
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untuk tujuan yang tidak ditetapkan. Ini 
merupakan perkiraan konservatif. 

 Ini jelas merupakan salah satu kendala 
paling kritis bagi pembangunan 
kabupaten, karena praktik ini 
menurunkan mutu implementasi 
proyek-proyek pemerintah (Lihat Kotak 
11 dan 12). 
Akses ke pasar meningkat

 Dengan adanya prasarana jalan dan 
jembatan baru, akses fisik ke pasar 
meningkat di banyak tempat. Di 
beberapa daerah (Jempang dan Muara 
Pahu), pasar malam diadakan seminggu 
sekali. Di tempat lain, ada banyak 
truk yang mengantarkan barang untuk 
dipasarkan di kawasan tersebut. 
Akses terhadap informasi meningkat

 Fasilitas telekomunikasi meningkat 
pesat selama beberapa tahun terakhir 
(terutama berkat perluasan cakupan 
telepon seluler). Jalur informasi 
menjadi lebih pendek. Masyarakat di 
kawasan terpencil di Hulu Riam sering 
menggunakan warung telekomunikasi 
komersial (Wartel) yang dilengkapi 
dengan telepon satelit. Selain itu, 

•

•

Gambar 20. Nilai skor kesejahteraan inti dan konteks di 21 kecamatan.
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pembentukan kabupaten baru ini 
mengurangi keterpencilan fisik 
banyak kampung,37 yang berarti juga 
memudahkan akses informasi. Yang 
juga penting ialah jaringan sosial 
menjadi lebih padat karena semakin 
banyak perwakilan lokal yang berkantor 
di kabupaten dan lembaga pemerintah 
lainnya. Informasi biasanya disalurkan 
melalui jaringan informal ini.

Tabel 13 merangkum beberapa 
kecenderungan dalam prasarana dan 
pelayanan yang disediakan oleh pemerintah 
sebelum dan sesudah desentralisasi.

Pentingnya prasarana dan pelayanan secara 
strategis dapat dilihat pada tingginya 
korelasi antara lingkungan ini dengan 
lingkungan inti (Tabel 14).

Kesejahteraan di Tingkat Kecamatan
Secara absolut, gambaran kesejahteraan 
menjadi tidak sedemikian ekstrem jika 
data diagregatkan di tingkat kecamatan, 
karena skor kampung miskin dan skor 
kampung sejahtera agak seimbang. Tetapi 
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ada perbedaan substansial di antara ke-21 
kecamatan di Kutai Barat (Gambar 20). 
Kecamatan-kecamatan dalam kategori 
makmur meliputi Penyinggahan, Sekolaq 
Darat, Melak dan Barong Tongkok, 
sementara kecamatan Long Hubung, 
Bentian Besar, Laham dan Siluq Nguray 
jauh tertinggal di belakang. 

Skor terperinci per lingkungan dapat 
dilihat pada Tabel 15 berikut. Untuk setiap 
lingkungan tiga kecamatan dengan kondisi 
paling kritis ditandai dengan warna merah.

Secara umum, terdapat perbedaan yang 
konsisten antar kecamatan untuk sebagian 
besar lingkungan, meskipun ditemukan 
beberapa pengecualian, dimana skor 
tampak ‘terlalu’ tinggi atau ‘terlalu’ rendah:

Kesehatan: Manor Bulatn, Siluq Ngurai 
dan Nyuatan tampak ‘terlalu’ tinggi—

•

hal ini kemungkinan disebabkan oleh 
seringnya diadakan ritual Belian sehingga 
masyarakat memiliki akses yang baik 
ke perawatan kesehatan tradisional. Di 
samping itu, masyarakat juga memiliki 
kecukupan beras yang relatif tinggi.
Kekayaan materi: Jempang dan 
Laham tampak ‘terlalu’ tinggi, yang 
kemungkinan disebabkan oleh diterima 
pembayaran kompensasi belum lama 
ini (dari perusahaan kelapa sawit dan 
pertambangan batubara) dan fee (dari 
penebangan kayu).
Kesejahteraan subyektif: Long Pahangai 
tampak ‘terlalu’ rendah, yang mungkin 
disebabkan oleh keterpencilannya dan 
kurangnya hiburan, meskipun di daerah 
yang lebih terpencil seperti Long Apari 
skor untuk kesejahteraan subyektif 
ini lebih tinggi. Aspirasi politik untuk 
membentuk kabupaten baru mungkin 

•

•

Tabel 14. Korelasi antara lingkungan prasarana dan pelayanan dengan lingkungan 
inti kesejahteraan

Pelayanan & Prasarana dengan Korelasi (r =)
SJS (Kesejahteraan Subyektif ) 0,82
Kesehatan 0,80
Materi 0,81
Pengetahuan 0,68
Inti 0,81

Tabel 13. Prasarana dan layanan kesehatan dan pendidikan antara 1995 dan 2003†

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003
Jumlah sekolah SD 199 192 201 207 207 207 216 214 
Jumlah sekolah SLTP 35 35 34 37 45 45 40 41 
Jumlah sekolah SLTA 9 10 11 9 12 12 15 20
Jumlah siswa SD 19.432 19.704 19.299 19.024 21.584 21.584 19.374 21.292
Jumlah siswa SLTP 4.608 5.084 5.021 5.242 5.663 5.663 7.659 5.199
Jumlah siswa SLTA 1.191 1.477 1.712 1.331 1.765 1.765 2.477 3.011
Jumlah guru SD 2.081 1.322 1.338 1.453 925 925 1.732 1.480
Jumlah guru SLTP 438 361 392 474 660 660 524 493
Jumlah guru SLTA 140 171 172 124 244 244 252 342
Jumlah dokter 9 12 6 3 1 15 22 n.d. 
Jumlah fasilitas 
kesehatan 

72 76 86 73 87 82 76 89

Jumlah apotek 2 2 2 3 3 2 2 6

† Tidak ada data yang dikumpulkan untuk tahun 2002.
Sumber: Andrianto (2006).
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Tabel 15. Nilai kesejahteraan per kecamatan dan lingkungan kesejahteraan† (untuk 
masing-masing lingkungan, 3 kecamatan paling kritis ditandai dengan ‘#’)

Kecamatan SJS K M P A E S P P&P
Long Apari 0,45 0,61 0,52 0,46 0,74 0,58 0,53# 0,44 0,62
Long Pahangai 0,32# 0,61 0,52 0,45 0,62 0,61 0,61 0,49 0,49
Long Bagun 0,45 0,59 0,53 0,41 0,46 0,53 0,57 0,47 0,49
Long Hubung 0,32# 0,49# 0,34# 0,38 0,39 0,49 0,61 0,38 0,42#
Long Iram 0,52 0,66 0,51 0,42 0,51 0,59 0,65 0,44 0,56
Melak 0,58 0,71 0,64 0,48 0,37 0,61 0,71 0,46 0,67
Barong Tongkok 0,50 0,74 0,57 0,50 0,43 0,62 0,64 0,37# 0,66
Damai 0,41 0,57 0,43 0,47 0,48 0,55 0,61 0,41 0,58
Muara Lawa 0,44 0,61 0,52 0,51 0,32# 0,55 0,60 0,39 0,56
Muara Pahu 0,48 0,71 0,54 0,46 0,48 0,54 0,65 0,50 0,56
Jempang 0,38 0,59 0,56 0,39 0,34# 0,49# 0,64 0,47 0,53
Bongan 0,41 0,58 0,47 0,37# 0,47 0,62 0,62 0,44 0,58
Penyinggahan 0,54 0,73 0,63 0,60 0,59 0,70 0,70 0,60 0,66
Bentian Besar 0,31# 0,43# 0,35# 0,42 0,49 0,49# 0,45# 0,43 0,42#
Linggang Bigung 0,46 0,64 0,57 0,42 0,49 0,55 0,62 0,34# 0,64
Nyuatan 0,42 0,57 0,48 0,37# 0,55 0,50# 0,55# 0,37# 0,53
Siluq Ngurai 0,35 0,66 0,37# 0,42 0,31# 0,61 0,58 0,45 0,47#
Manor Bulatn 0,42 0,56 0,41 0,40 0,43 0,59 0,62 0,45 0,50
Tering 0,45 0,59 0,47 0,45 0,48 0,55 0,57 0,46 0,55
Sekolaq Darat 0,50 0,83 0,69 0,55 0,43 0,65 0,69 0,45 0,71
Laham 0,42 0,43# 0,54 0,33# 0,57 0,53 0,63 0,43 0,48
Rata-rata 0,45 0,64 0,52 0,44 0,46 0,57 0,62 0,43 0,57

† SJS = perasaan subyektif; K = Kesehatan; M = Materi; P = Pengetahuan; A = Lingkungan Alam; E = 
Lingkungan Ekonomi; S = Lingkungan Sosial; P = Lingkungan Politik; P&P = Prasarana dan Pelayanan).

Tabel 16. Kecamatan dengan selisih lingkungan ekonomi dan lingkungan alam 
terbesar (indeks lingkungan ekonomi – indeks lingkungan alam)

Kecamatan Selisih Dampak dari
Siluq Ngurai 0,30 Pertambangan batubara
Melak 0,24 Urbanisasi
Muara Lawa 0,23 Pertambangan batubara
Sekolaq Darat 0,22 Perkebunan karet
Barong Tongkok 0,19 Urbanisasi
Jempang 0,16 Perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara
Long Apari −0,16 Lingkungan utuh, pembangunan ekonomi kecil

juga merupakan faktor, selain juga 
ketidakpuasan secara umum terhadap 
desentralisasi.

Imbangan
Imbangan antara lingkungan alam (yang 
kritis) dan lingkungan ekonomi (yang 
makmur) sangat jelas terlihat di tujuh 
kecamatan (Tabel 16).

Imbangan ini juga ditemukan melalui analisis 
statistik terhadap kampung-kampung yang 
memiliki kondisi kritis untuk lingkungan alam 
atau ekonominya. Untuk kampung-kampung 
tersebut, indeks untuk kedua lingkungan 
menunjukkan korelasi negatif sedang.38

Jadi, di banyak kawasan, pertumbuhan ekonomi 
disertai dengan kerusakan lingkungan.
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BaB 6
MenGaPa seBaGian PenduduK Kutai Barat 
MisKin?
BeBeraPa Korelasi

Analisis statistik atas data pemantauan 
kesejahteraan menunjukkan sejumlah 
korelasi menarik antara kemiskinan 
dan faktor-faktor seperti kelompok 
etnis, ketergantungan pada hutan atau 
keterpencilan.

Kemiskinan dan kesukuan
Meskipun skor untuk beberapa kelompok 
suku, seperti Jawa, Kutai atau Bugis, 
secara umum tinggi, sementara skor untuk 
sebagian kelompok Dayak seperti Kayan, 
Kenyah dan Bentian jauh lebih rendah (skor 
mayoritas untuk Benuaq dan Tunjung ada 
di tengah-tengah), tapi hal ini tidak bisa 
dikaitkan dengan ciri suku mereka. Pada 
kampung dengan beberapa kelompok etnis, 
seperti Tanjung Isuy, Barong Tongkok, 
Tering Seberang dan Melak Ilir, terdapat 
sedikit sekali perbedaan signifikan (jika ada) 
pada tiap-tiap aspek kesejahteraan. Faktor 
lain, seperti keterpencilan, ketersediaan 
prasarana dan akses ke sumber daya jauh 
lebih menentukan kesejahteraan rumah 
tangga dibandingkan kelompok etnis. 
Oleh karena itu, suku bukanlah penyebab 
langsung kemiskinan. Tetapi, kelompok 
yang lebih sukses sering tinggal lebih dekat 
dengan pusat pemerintahan dibandingkan 
dengan kelompok yang lebih miskin. 

Jika, misalnya, rumah tangga Jawa pada 
semua kecamatan dibandingkan, maka 
perbedaan kesejahteraan mereka akan 
sangat signifikan meskipun suku mereka 
sama. Rumah tangga Jawa yang tinggal di 
Barong Tongkok dua kali lebih sejahtera 
(kesejahteraan inti) dibandingkan rumah 
tangga Jawa di Bongan. 

Kemiskinan dan ketergantungan 
pada hutan
Berdasarkan survei pemantauan 
kesejahteraan, 60,3% responden masih 
masuk hutan atau danau secara teratur 
dan 39,5% dari semua rumah tangga yang 
diwawancarai menanam padi (terutama 
ladang) pada tahun sebelumnya.39 Sumber 
daya alam, khususnya rotan dan ikan, 
merupakan dua sumber penghasilan 
terpenting. Lebih dari 80% rumah tangga 
menganggap hewan hutan/buruan penting 
atau sangat penting bagi penghidupan 
mereka. Jadi, hutan dan sumber daya alam 
menjadi basis penting bagi banyak rumah 
tangga di kabupaten ini, terutama bagi 
masyarakat yang tinggal di pedalaman yang 
tidak memiliki banyak alternatif ekonomi 
(lihat Kotak 14).

Tetapi terlepas dari sangat pentingnya 
sumber daya hutan ini, ada juga korelasi 
yang kuat antara ketergantungan terhadap 
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Jadi, bagi rumah tangga yang rentan ini, 
hutan telah menjadi jaring pengaman.

Tidak mengherankan jika kemudian 
ketergantungan pada hutan meningkat 
sesuai dengan keterpencilan (Gambar 23).

Tetapi, kecuali kategori yang paling terpencil, 
keterpencilan tidak otomatis berarti kondisi 
lingkungan alam yang lebih baik, karena 
beberapa kawasan yang relatif terpencil telah 
rusak berat akibat pembalakan, perkebunan 
dan pertambangan (Gambar 24).

Jadi, ketergantungan pada hutan kurang 
mencerminkan suatu strategi ditilik dari 

Kotak 14. Kekayaan dari hutan

Sumber daya hutan dinilai penting oleh rumah tangga di Kutai Barat (Gambar 21).

Gambar 21. Pentingnya produk hutan bukan kayu dan hewan buruan.

Meningkatnya tekanan pada lahan juga dapat dilihat pada umur hutan yang dibersihkan untuk ladang padi, 
yang masih relatif muda (Gambar 22).

Gambar 22. Distribusi umur hutan yang dibersihkan untuk peladangan tahunan 
2005/06.
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hutan dan kemiskinan. Uji Kruskal-Wallis 
antara rumah tangga yang tidak tergantung, 
sedikit atau agak tergantung, dan sangat 
tergantung pada hutan menghasilkan 
perbedaan yang sangat signifikan untuk 
semua lingkungan kesejahteraan: semakin 
tinggi tingkat ketergantungan pada hutan, 
semakin rendah nilai kesejahteraan. Di sisi 
lain, arah kausalitas ini tidak jelas. Mungkin 
rumah tangga miskin atau marjinal memang 
memilih strategi penghidupan yang lebih 
tergantung pada hutan. Ini tampak sekali 
pada rumah tangga yang dikepalai oleh 
janda atau duda. Rumah tangga semacam 
ini secara signifikan lebih tergantung pada 
hutan daripada rumah tangga lainnya.40 
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Gambar 24. Indeks lingkungan alam versus keterpencilan.
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Gambar 23. Tiga kategori kebergantungan pada hutan vs tujuh kategori 
keterpencilan. 
Keterpencilan = waktu tempuh dengan transportasi publik umum (perahu, mobil, bis) antara ibukota 
kabupaten dan masyarakat: 1: kurang dari 1 jam; 2: 1–2 jam; 3: 2–4 jam; 4: 4–8 jam; 5: 8 jam sampai 
1 hari; 6: 1–2 hari dengan perahu; 7: lebih dari 2 hari menggunakan perahu (tetapi biasanya dapat 
dijangkau menggunakan pesawat).
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Tabel 17. Peringkat kelompok suku 
menurut ketergantungannya pada 
hutan

Kelompok Peringkat† n‡

Penihing 1 174

Seputan 2 67

Kayan 3 138

Bukat 4 21

Bahau 5 890

Luangan 6 19

Bentian 7 228

Kenyah 8 175

Benuaq 9 1988

Bakumpai 10 171

Tunjung 11 2284

Kutai 12 1238

Bugis 13 293

Batak 14 16

Banjar 15 432

Jawa 16 1036

† 1 = paling tergantung pada hutan, 
    16 = paling tidak tergantung pada hutan.
‡ n = Jumlah sampel rumah tangga.

berlimpahnya sumber daya, tetapi lebih 
merupakan opsi ekonomis bagi banyak 
keluarga.

Ketergantungan pada hutan dan 
kelompok etnis
Ada selisih besar dalam hal ketergantungan 
pada hutan di antara kelompok suku 
di Kutai Barat. Kelompok yang sangat 
tergantung pada hutan meliputi Penihing, 
Seputan, Kayan dan Bukat. Di sisi lain, 
kelompok suku Bugis, Batak, Banjar dan 
Jawa menunjukkan ketergantungan yang 
sangat rendah terhadap hutan (Tabel 17).

Kemiskinan dan keterpencilan
Keterpencilan merupakan salah satu faktor 
paling mempengaruhi kesejahteraan di 
Kutai Barat. Semua lingkungan inti, 
lingkungan ekonomi, lingkungan prasarana 
dan pelayanan berkorelasi negatif dengan 

keterpencilan. Artinya, semakin terpencil 
sebuah kampung, semakin rendah skor 
kesejahteraannya (Gambar 25, 26 dan 27). 
Hulu Riam menjadi pengecualian besar 
karena skornya mirip dengan skor kawasan 
seputar Sendawar! Gabungan antara faktor 
perhatian pemerintah yang baik, misalnya 
melalui subsidi penerbangan pesawat, basis 
ekonomi yang kuat pada sarang burung walet 
dan emas, dan juga basis nafkah yang luas,41 
program pendidikan dan kesejahteraan 
serta prasarana yang disediakan oleh 
gereja selama berpuluh-puluh tahun bisa 
menjadi penjelasan pengecualian kondisi 
Hulu Riam. Tetapi, meski kondisinya 
relatif baik, skor Hulu Riam untuk 
semua aspek kesejahteraan subjektif (SJS) 
sangat rendah (lihat Gambar 25). Selain 
faktor keterpencilannya, hal ini mungkin 
disebabkan oleh kurangnya hiburan, akses 
ke dunia luar, dan, kemungkinan besar, juga 
karena konflik kekerasan yang sering terjadi 
terkait dengan sumber daya bernilai. Di 
sisi lain, skor lingkungan alam meningkat 
seiring keterpencilan (kecuali di beberapa 
area yang mengalami pembalakan berlebih 
di kategori keterpencilan 6, seperti Bentian 
Besar). Penyebabnya adalah kawasan 
terpencil relatif sulit diakses perusahaan 
berskala besar, seperti pertambangan 
tambang terbuka dan perkebunan. 
Lingkungan ekonomi menunjukkan 
sedikit perbedaan, meskipun kategori 
keterpencilan 5 dan 6 (Hulu Mahakam) 
kentara lebih buruk dibandingkan kawasan 
lain, terutama karena jarak tempuhnya ke 
pasar yang jauh dan kurangnya prasarana 
secara umum (lihat Gambar 27).

Baik lingkungan sosial dan ekonomi 
mencatatkan skor terendah pada Kategori 
6 karena alasan yang tidak jelas. Seperti 
dijelaskan di depan, lingkungan politik 
menunjukkan korelasi positif sedang 
dengan keterpencilan, yang kemungkinan 
disebabkan oleh ukuran kampung yang 
lebih kecil sehingga proporsi warga yang 
terlibat dalam politik lebih besar. Kecuali 
kawasan pada kategori keterpencilan 1 
(tinggi) dan 6 (rendah), skor lingkungan 
sosial sangat seragam di seluruh Kutai 
Barat.
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Gambar 25. Aspek kesejahteraan subjektif versus keterpencilan.
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Gambar 26. Indeks kesejahteraan inti dan konteks versus keterpencilan.
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Rumah tangga tidak beruntung
Sekitar 18,7% rumah tangga memiliki 
setidaknya satu anggota yang berstatus 
janda, duda, yatim atau catat. Skor rumah 
tangga ini secara signifikan lebih rendah 
untuk semua aspek kesejahteraan kecuali 
skor lingkungan alam.

Ukuran rumah tangga
Ukuran rumah tangga sendiri tidak terkait 
dengan skor kesejahteraan inti ataupun 
konteks. Tetapi ada perbedaan ukuran 
rumah tangga antar berbagai kelompok 
suku yang berbeda. Rumah tangga Dayak 
(kecuali Tunjung) secara rata-rata lebih besar 
(6,0 orang) daripada rumah tangga Bugis, 
Banjar, Kutai, Jawa dan Tunjung (rata-rata 
4,6 orang). Karena itu, jika rata-rata ukuran 
rumah tangga dari berbagai kelompok 
suku diuji berdasarkan kesejahteraan inti 
dan konteks, maka akan diperoleh korelasi 
negatif sedang. Tetapi seperti dijelaskan pada 
‘Kemiskinan dan kelompok etnis” di atas, 
hubungan sebab-akibat lebih antara lokasi 
dan opsi penghidupan masyarakat dengan 
kesejahteraan daripada suku semata.

FaKtor-FaKtor yang 
MeMPengaruhi Kesejahteraan 
ruMah tangga

Tabel 18 menunjukkan faktor-faktor yang 
secara langsung mempengaruhi lingkungan 
kesejahteraan NESP.

Kendala Utama bagi 
Kesejahteraan Menurut 
Masyarakat Setempat 
Kami juga mendata persepsi warga setempat 
terkait kendala yang paling relevan untuk 
menciptakan kesejahteraan rumah tangga 
di Kutai Barat. Empat puluh diskusi 
kelompok fokus diselenggarakan oleh 
tim kami.42 Hasilnya dapat dilihat pada 
Gambar 28.

Kedua kelompok (laki-laki dan perempuan) 
se-ide mengenai pentingnya pendidikan, 
kesehatan, bencana alam (kebakaran hutan 
dan banjir) dan pekerjaan/penghasilan. 
Tetapi kelompok elit laki-laki juga 
menekankan bantuan pemerintah daerah 
dan prasarana transportasi sebagai faktor 
penting untuk meningkatkan kesejahteraan. 

Gambar 27. Nilai lingkungan konteks versus keterpencilan.
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Tabel 18. Penyebab kemiskinan umum di Kutai Barat

Lingkungan Penyebab kemiskinan

Perasaan 
subyektif

• Meningkatnya ketidaksetaraan intra-kampung dan kecemburuan karena 
penyebaran keuntungan dan upah yang tidak merata

• Meningkatnya tingkat konflik 
• Perubahan budaya umum dari masyarakat berbasis adat menjadi 

individualisme
• Perasaan hidup terlalu terpencil; kurang hiburan dan informasi
• Ketidakpuasan dengan hasil desentralisasi

Kesehatan & 
Gizi

• Polusi dan pendangkalan sungai dan danau
• Penggundulan hutan yang berujung pada erosi, perubahan pola hidrologi dan 

hilangnya keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan dan obat
• Kegagalan panen yang disertai dengan hilangnya varietas padi lama dan 

kultigen lain akibat bencana lama (kemarau, kebakaran)
• Tidak memadainya layanan kesehatan (petugas, fasilitas, obat-obatan)

Materi • Meningkatnya biaya hidup (sejak krisis finansial Asia 1997/1998), khususnya 
tinggi di Hulu Riam

• Investasi keuntungan dan fee yang ceroboh dalam bentuk barang mewah, 
perjudian dan pelacuran, dan bukan untuk aset fisik, finansial atau 
pengembangan sumberdaya manusia 

• Kurangnya bahan bangunan akibat penggundulan hutan
Pengetahuan • Tidak memadainya akses ke sekolah

• Kekurangan biaya untuk membayar biaya sekolah
• Pola penghidupan rumah tangga tidak memungkinkan anak untuk selalu masuk 

sekolah (keluarga pencari ikan, keluarga berbasis hutan)
• Hilangnya pengetahuan tradisional tanpa pengganti yang memadai

Lingkungan 
alam

• Hilangnya sumber daya alam (kualitas dan kuantitas) yang berdampak pada 
semua aspek kehidupan termasuk kesehatan dan sosial ekonomi

• Meningkatnya jumlah bencana alam, seperti kebakaran, kemarau dan banjir  
• Meningkatnya polusi, misalnya dari pertambangan, perkebunan

Lingkungan 
ekonomi

• Hilangnya jaring pengaman tradisional, sering sebelum jaring pengaman baru 
dapat dibentuk (termasuk menurunnya basis nafkah dan kapital sosial)

• Kurangnya sumber penghasilan yang stabil atau pilihan sumber penghasilan
• Kurangnya nilai tambah untuk investasi
• Meningkatnya ketergantungan pada pasar, sering seiring dengan lemahnya 

daya tawar karena monopsoni 
Lingkungan 
sosial

• Meningkatnya konflik intra-kampung, antar kampung dan intra-keluarga karena 
penyebaran keuntungan atau upah yang tidak merata atau tidak jelas

• Menurunnya gotong-royong karena meningkatnya uang-isasi dan 
individualisme

Lingkungan 
politik

• Kurangnya pengakuan formal akan hak atas lahan dan sumber daya tradisional
• Ketidakpastian yang berlarut-larut terkait hak akses, kewenangan lembaga dan 

hubungan kekuasaan
• Kurangnya partisipasi politik dari banyak warga miskin

Prasarana & 
pelayanan

• Beberapa kawasan kesulitan mengakses ibukota kabupaten dan fasilitas lain 
(seperti sekolah, pusat kesehatan, pasar)

• Keterpencilan Hulu Riam dan kawasan lain (Bentian Besar, HuluMahakam)
• Investasi yang terlalu kecil untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan
• Kurangnya pelayanan tambahan untuk mendukung usaha lokal
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Di sisi lain, kelompok perempuan 
menekankan pentingnya air bersih, aset 
dan biaya sekolah yang murah. Selain 
temuan ini, studi rinci di tiga kampung 
(Engkuni-Pasek, Jontai dan Muara 
Nayan) menunjukkan bahwa hubungan 
sosial dianggap penting oleh kebanyakan 
penduduk. Kesemua prioritas ini telah 
dimasukkan ke dalam model kesejahteraan 
dua-dimensi kami. 

Beberapa aspek (seperti pendidikan, 
kesehatan, air bersih dan perasaan 
hubungan sosial yang baik) masuk dalam 
lingkungan inti, sedangkan lainnya (seperti 
peluang penghasilan, bencana alam, 
konflik sosial, bantuan pemerintah daerah 
dan transportasi) masuk dalam lingkungan 
konteks.

Meskipun prioritas ini merupakan pesan 
yang jelas bagi pemerintah daerah, tetapi 
kausalitas yang mendasari kendala-kendala 
ini tidak selalu jelas. Sebagian isu ini berada 
di bawah kewenangan pemerintah sendiri, 
seperti pendidikan, kesehatan dan prasarana 
transportasi. Masalah lain, seperti kurangnya 
peluang penghasilan, rendahnya kualitas 
air minum, dan meningkatnya kerusakan 
akibat bencana alam, memerlukan kerja 
sama erat antara semua pihak, termasuk 
negara, masyarakat sipil, sektor swasta dan 
organisasi internasional.

Selain kendala yang teridentifikasi di tingkat 
lokal ini, tim kami mengumpulkan daftar 
kecenderungan yang lebih komprehensif 
yang mempengaruhi kesejahteraan rakyat.

Gambar 28. Kendala utama bagi kesejahteraan rumah tangga menurut 40 kelompok 
fokus. 
(Lihat juga Lampiran IV)
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BaB 7
aPa yanG teLah diLaKuKan di Kutai Barat?

KeCenderungan anggaran 
PeMerintah daerah dan 
ProyeK-ProyeK yang BerKaitan 
dengan KeMisKinan

Pada 2 tahun pertama sejak dibentuk, 
Kabupaten Kutai Barat menerima 
anggarannya dari Propinsi Kalimantan 
Timur dan pemerintah pusat.43 Setelah 
2001, sumber anggaran kabupaten ini juga 
mulai berasal dari pendapatan asli daerah, 
selain kontribusi pemerintah pusat dan 
pemerintah propinsi (Tabel 19).

Di bawah program GSM pemerintah 
daerah44 merintis sebanyak 194 proyek (174 
dijalankan oleh pemerintah daerah, 20 oleh 
LSM-LSM) dan 163 antaranya memiliki 
dampak langsung terhadap kemiskinan 
(Tabel 20). 

Menurut badan-badan pelaksana yang 
terkait, 84% dari proyek ini telah 
dilaksanakan seluruhnya. Sayangnya, 
data yang tersedia tidak memungkinkan 
dilakukannya analisis ukuran proyek dan 
dampak langsungnya secara mendalam. 
Kelemahan ini akan dimunculkan lagi dalam 
pembahasan terakhir dan rekomendasi 
laporan ini.

aPaKah PrograM-PrograM 
terseBut tePat sasaran?

Keluhan yang sering terdengar di kampung-
kampung adalah bahwa pemerintah daerah 
tidak menanggapi usulan kampung. 
Memang, studi masyarakat mendalam yang 
kami lakukan menemukan bahwa banyak 
usulan yang diserahkan oleh kampung 
tidak ditanggapi oleh pemerintah daerah. 
Dalam beberapa kasus, hal ini mungkin 
karena tuntutan kampung yang tidak 
realistis, tetapi pemerintah daerah juga tidak 
memberi panduan apa pun bagi masyarakat 
tentang cara mengembangkan usulan yang 
realistis.45

Tapi, bagaimana dengan program 
pemerintah yang telah diimplementasikan? 
Apakah program-program itu tepat 
sasaran? 

Tabel 21 mendatakan persentase rumah 
tangga yang diwawancarai dalam survei 
pemantauan kesejahteraan yang telah 
menerima bantuan melalui program 
pemerintah.

Sekitar 43,3% rumah tangga mengatakan 
bahwa dukungan pemerintah daerah 
rendah, 48,8% mengatakan sedang, dan 
hanya 7,9% mengatakan tinggi.
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Tabel 19. Anggaran pemerintah daerah (Rp) Kutai Barat , 2001-2003

Anggaran Kutai Barat
Tahun Anggaran

2001 2002 2003

Penghasilan 372.415.119.582 518.540.152.807 663.156.706.652

Sisa tahun sebelumnya 10.726.503.820 103.727.691.475 68.265.698.232

Pendapatan Asli Daerah 11.164.966.987 35.751.589.134 24.842.572.516

Saldo fiskal 340.145.389.282 357.031.471.513 455.949.268.463

Pinjaman 0 0 82.599.167.441

Sumber sah lainnya 10.378.259.493 16.728.480.852 31.500.000.000

Urusan khusus† 0 5.300.919.833 0

Pengeluaran 

Rutin 105.751.563.843 132.767.853.983 207.245.095.353

Pembangunan 161.372.277.816 315.603.487.781 408.256.044.353

† Bea wajib dan pajak penghasilan dari pegawai pemerintah. Bea wajib digunakan untuk membayar 
tunjangan pegawai, seperti pensiun dan asuransi kesehatan. Jadi, ini bukan penghasilan riil, dan dalam 
struktur akuntansi baru disebut ‘penghasilan pembiayaan’.

Tabel 21. Persentase rumah tangga yang diwawancarai yang menerima bantuan 
pemerintah daerah

Program Pemda Diterima/Digunakan

Beasiswa (khusus keluarga dengan anak usia sekolah) 25,3%

Kesehatan (Askes Gakin) 20,4%

Kompensasi BBM 24,3%

Beras subsidi (Raskin) Kadang-kadang: 31,7%
Sering:                    36,4%

Rumah subsidi 3,2%

Area rekreasi 52,6%

Pelayanan rohani 94,7%

Tabel 20. Relevansi proyek GSM dengan kategori kesejahteraan (satu proyek dapat 
memiliki lebih dari satu dampak)

Dimensi kesejahteraan Kategori NESP Jumlah proyek

Kesejahteraan subjektif Kesejahteraan Subjektif 0

Kesejahteraan Inti Kesehatan & Gizi 69

Materi 1

Pengetahuan 83

Konteks Lingkungan alam 60

Lingkungan ekonomi 100

Lingkungan sosial 80

Lingkungan politik 53

Prasarana & Pelayanan 52
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Data dari pemantauan kesejahteraan 
rumah tangga 2006 memungkinkan 
pemeriksaan apakah program yang dipilih 
benar-benar mencapai masyarakat yang 
membutuhkan.46

Beasiswa 
Rumah tangga yang memiliki anak di 
bawah 17 tahun yang menerima beasiswa 
secara signifikan tidak lebih miskin (inti; 
P = 0,070 n.s.) atau kurang pengetahuan 
dibandingkan rumah tangga lain (P = 
0,094 n.s.). Jadi, beasiswa tidak diarahkan 
pada rumah tangga yang membutuhkan.

Bantuan kesehatan (Askes Gakin) 47

Rumah tangga yang menerima kartu 
asuransi kesehatan gratis (Askes Gakin) 
secara signifikan lebih miskin daripada 
rumah tangga yang tidak menerimanya (P 
= 0,000***), meskipun tidak ada perbedaan 
dalam hal kesehatan (P = 0,221 n.s.). 
Jadi, layanan kesehatan gratis relatif tepat 
sasaran.

Kompensasi kenaikan harga BBM
Rumah tangga yang menerima kompensasi 
tunai (BLT) secara signifikan lebih 
miskin daripada rumah tangga yang tidak 
menerima BTL (P = 0,000***). Jadi, BTL 
relatif tepat sasaran.

Beras subsidi (Raskin) 48

Rumah tangga yang membeli beras bersubsidi 
secara signifikan lebih miskin daripada 
rumah tangga yang tidak membelinya (P 
= 0,000***). Rumah tangga tersebut juga 
memiliki persediaan beras yang lebih sedikit 
atau kemampuan membeli beras yang lebih 
kecil (P = 0,000***). Jadi, program beras 
bersubsidi relatif tepat sasaran.

Rumah
Meskipun hanya sedikit kampung yang 
menerima bantuan keuangan untuk 
perumahan, tapi rumah tangga yang 
menerima subsidi ini memang memiliki 
kondisi perumahan yang lebih buruk 
dibandingkan yang tidak (P = 0.000***). 
Jadi, sedikit kasus ini relatif tepat sasaran.

Meskipun ada kasus di mana rumah 
tangga tertentu terlupakan atau bantuan 
diterima oleh rumah tangga yang tidak 
membutuhkan, tapi data pemantauan 
menunjukkan bahwa bantuan langsung 
pemerintah daerah secara umum menemui 
sasaran.

Rumah tangga yang menerima bantuan 
pemerintah juga mengakui ini. Semakin 
tinggi manfaat secara agregat, semakin 
tinggi skor dukungan pemerintah daerah 
yang dirasakan (P = 0.000***). Ini berarti 
masyarakat juga cenderung mengakui 
dukungan pemerintah daerah.

daMPaK PrograM 
PeMerintah daerah terhadaP 
Kesejahteraan ruMah tangga

Desentralisasi memang menghadirkan 
lingkup baru bagi pemerintah daerah dan 
kemampuan untuk mengatasi masalah 
terkait kemiskinan. Tetapi, bahasan-bahasan 
di atas menunjukkan bahwa kausalitas antara 
peraturan atau program pemerintah tertentu 
dengan kecenderungan kesejahteraan 
yang teramati tidaklah selalu jelas. 
Kesejahteraan rumah tangga dipengaruhi 
oleh banyak parameter yang sangat saling 
terkait. Kendati demikian, kami mencoba 
mengidentifikasi dampak dari hubungan-
hubungan kausal yang paling kuat. Tabel 22 
merangkum gambaran dampak yang dipicu 
oleh tindakan pemerintah, berdasarkan 
diskusi kecenderungan kesejahteraan yang 
diuraikan di atas.

Kegiatan pemerintah daerah memiliki 
banyak dampak positif terhadap 
kesejahteraan rumah tangga (Tabel 22). 
Dalam banyak hal (seperti pasokan 
air minum dan perumahan), bantuan 
pemerintah baru menjangkau beberapa 
kampung dari keseluruhan yang berjumlah 
lebih 200 kampung, sementara pada kasus 
lain (seperti beasiswa) bantuan ini tersebar 
lebih luas. 
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Karenanya besarnya proporsi penduduk 
Dataran Tinggi (2003: 74,2%), sebagian 
besar dari 174 proyek terkait kemiskinan 
(74,6%) dilaksanakan di wilayah ini, 
sementara pada daerah yang lebih jarang 
penduduknya seperti Dataran Rendah 
(17,5%) dan Hulu Riam (7,9%) jumlah 
proyek yang dilaksanakan lebih sedikit. 

Khusus untuk Hulu Riam, desentralisasi 
belum sesuai dengan harapan masyarakat, 

Tabel 22. Rangkuman dampak langsung dan tidak langsung dari tindakan pemerintah 
daerah terhadap kesejahteraan rumah tangga (berdasarkan penilaian para penulis)

Tindakan pemerintah daerah SJS K M P A E S P

Lebih banyak sekolah +

Lebih banyak guru +

Beasiswa (BKM, Pemda) + +

Lebih banyak fasilitas kesehatan +

Lebih banyak tenaga kesehatan +

Raskin +

Askes Gakin +

Program perumahan + +

Rehabilitasi rumah adat + +

Pasokan air minum +

Keselamatan kerja & transportasi +

Lingkungan perumahan yang sehat +

HPHH/KHM/IUPHHK + – + – +/–

Penyuluhan pertanian + +

Pelatihan + +

Subsidi untuk membeli aset (ternak, tanaman) + +

Mempermudah akses untuk mendapatkan modal +

BPK + +

Pengakuan informal hak atas lahan +/– +/– + – +

Administrasi Pemda +/– + +

Dukungan pemerintah kampung dan kecamatan +

Dukungan lembaga dan kelompok lokal +

Penyelesaian konflik + +

Pembangunan jalan & jembatan +/– +/– + + – +/– +/– +

Program reboisasi +/– +/– + +/– –

Program karet +

Peningkatan lingkungan bisnis + +/– +/–

meskipun kawasan ini sudah menikmati 
subsidi penerbangan pesawat dan 
memiliki skor yang relatif tinggi untuk 
sebagian besar lingkungan kesejahteraan. 
Tetapi kesejahteraan subyektif rendah di 
kebanyakan kampung di Hulu Riam, dan 
keinginan untuk membentuk kabupaten 
sendiri seringkali dikemukakan. 

Tetapi beberapa program pemerintah juga 
memiliki dampak negatif, khususnya pada 
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lingkungan alam dan sosial (Tabel 22). 
Penekanan yang kuat pada lingkungan 
ekonomi dan prasarana dan pelayanan 
memunculkan akibat negatif pada 
lingkungan dan kohesi sosial. Imbasnya 
adalah rusaknya hutan, meningkatnya 
polusi dan juga konflik. Kebanyakan 
dampak negatif ini dapat dihubungkan 
dengan penggunaan sumber daya yang 
tidak berkelanjutan dan ketidakpastian 
yang berlarut-larut terkait hak atas sumber 
daya alam. Oleh karena itu, kesalahan 
bukan hanya pada pihak pemerintah 
daerah, tetapi juga pada arah desentralisasi 
Indonesia yang masih belum kunjung 
jelas. Masyarakat mulai dari pemerintah 
pusat hingga ke kampung-kampung 
memanfaatkan kesempatan yang disediakan 
oleh ketidakjelasan ini. Penyalahgunaan 
anggaran publik dan korupsi dapat diamati 

pada semua tingkat, termasuk masyarakat 
lokal yang kehilangan kekuatan tatanan 
adat tradisional mereka tanpa penggantian 
yang memadai. Untuk mewujudkan 
keberlanjutan dari segi lingkungan dan 
sosial muncul kebutuhan kuat untuk 
memperjelas tanggung jawab atas sumber 
daya alam dengan cara yang sangat 
partisipatif.

Selain intervensi langsung pemerintah 
daerah, beberapa aspek desentralisasi yang 
tidak berada dalam tanggung jawab penuh 
Pemda memiliki dampak signifikan terhadap 
kesejahteraan rumah tangga. Antara lain 
pembentukan kabupaten baru (berikut 
penciptaan ribuan lowongan kerja yang 
baru), alokasi anggaran terpusat, semangat 
reformasi,49 dan keinginan individu akan 
gaya hidup yang spesifik. 
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BaB 8
KesiMPuLan

seBeraPa MisKinKah ruMah 
tangga di Kutai Barat?
 
Seperti dijelaskan pada bagian Pendahuluan, 
kami tidak menggunakan satu indeks 
kemiskinan, seperti garis kemiskinan $1 yang 
digunakan Bank Dunia. Sebagai gantinya, 
kami mempelajari beberapa lingkungan 
inti dan konteks dalam kesejahteraan 
rumah tangga. Pendekatan multidimensi 
ini memungkinkan analisis yang lebih 

mendalam. Gambar 29 menunjukkan 
penyebaran rumah tangga berdasarkan 
kondisi dan lingkungan kesejahteraan.

Gambar ini dengan jelas menunjukkan 
bahwa secara rata-rata sekitar sepertiga dari 
semua rumah tangga hidup dalam kondisi 
kritis (miskin), sepertiga dalam kondisi 
sedang, dan sepertiganya lagi dalam kondisi 
baik (sejahtera). Diagram batang dari ke-21 
kecamatan bisa dilihat pada Lampiran VI.

Gambar 29. Penyebaran 10.431 rumah tangga berdasarkan kondisi dan lingkungan 
kesejahteraan.
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jadi, MengaPa seBagian 
PenduduK Kutai Barat MisKin? 
ringKasan

Penyebab kemiskinan dapat ditemukan 
pada berbagai tingkat. Ada penyebab yang 
berasal dari dalam rumah tangga sendiri, 
seperti tingkat pendidikan yang rendah atau 
lemahnya wawasan dalam membelanjakan 
pendapatan tunai. Penyebab lainnya 
lebih merupakan tanggung jawab jenjang 
administratif yang lebih tinggi, seperti 
kurang memadainya anggaran kesehatan 
dan pendidikan, atau kurangnya pengakuan 
terhadap hak-hak kepemilikan lahan 
tradisional dan hak terhadap sumber daya 
alam. Selain itu, ada penyebab kemiskinan 
yang tidak dapat dikendalikan langsung 
oleh pemerintah, seperti bencana alam, 
kejadian makroekonomi dan topografi 
kawasan.

Penyebab tingkat makro (tingkat 
internasional dan nasional, penyebab 
struktural umum)

Harga sumber daya di pasar dunia yang 
tidak stabil
Bencana alam
Topografi (keterpencilan)
Biaya hidup meningkat (misalnya karena 
krisis moneter)
Berbagai aspek kekuasaan masih berada 
di pusat.

Penyebab tingkat menengah (tingkat 
kabupaten dan kecamatan)

Kemampuan badan-badan pemerintah 
kurang
Program pemerintah yang tidak tepat 
sasaran (perencanaan tidak transparan)
Korupsi dan perilaku mencari untung
Prasarana kurang, penyebaran dan 
kualitas prasarana tidak merata
Investasi ekonomi untuk pembangunan 
jangka panjang kurang (di luar 
ekstraksi)
Pengakuan hak atas lahan dan sumber 
daya tradisional kurang
Pencemaran lingkungan
Penggunaan sumber daya alam yang 
tidak berkelanjutan dan degradasi 
sumber daya alam

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

Investasi untuk fasilitas pendidikan dan 
kesehatan terlalu kecil
Kurangnya peningkatan kemampuan 
Partisipasi kurang
Konflik antara masyarakat dan 
perusahaan
Peluang ekonomi (yang berkelanjutan) 
kurang
Akses untuk mendapatkan modal 
kurang.

Penyebab tingkat mikro (tingkat kampung 
dan rumah tangga)

Keterpencilan
Penyebaran kesempatan ekonomi yang 
tidak merata (jeratan elit setempat)
Kerentanan individu (janda, yatim, 
cacat)
Pengetahuan rendah (formal dan 
informal)
Investasi penghasilan tunai yang kurang 
berwawasan jangka panjang
Kurangnya sumber penghasilan yang 
andal dan beragam
Daya tawar rendah
Jaring pengaman ekonomi tradisional 
hilang
Kohesi sosial menurun
Pola penghidupan (misalnya, 
mengembara atau di danau)
Ketimpangan di dalam rumah tangga.

Peluang MasyaraKat MisKin 
Kutai Barat untuK Keluar dari 
KeMisKinan

Desentralisasi dan program-program 
pemerintah daerah telah tampak membawa 
banyak dampak positif bagi kesejahteraan 
keluarga di kampung-kampung di Kutai 
Barat. Peluang ekonomi baru diciptakan 
dan di banyak daerah prasarana dan 
pelayanan meningkat. Tetapi kemajuan 
ini belum menyentuh semua orang. Pada 
kenyataannya, data kemiskinan resmi 
menunjukkan stagnasi angka kemiskinan 
pada level yang lebih tinggi dibandingkan 
sebelum desentralisasi (Gambar 5). Selain 
itu, pemantauan kesejahteraan rumah tangga 
2006 menunjukkan bahwa, tergantung 
pada lingkungan kesejahteraannya, paling 

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
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tinggi sampai 46% dari semua rumah 
tangga berada dalam kondisi kritis, dan 
52% penduduk menyatakan bahwa mereka 
hidup dalam kemiskinan. Selain itu, 
berdasarkan pengalaman jangka panjang 
kami menggambarkan adanya kesenjangan 
yang terus melebar antara warga sejahtera 
dengan warga yang paling miskin akibat 
tidak meratanya penyebaran keuntungan 
dan jeratan kalangan elit di semua tingkat. 
Yang juga mencemaskan adalah degradasi 
lingkungan alam yang sangat drastis dan 
mulai rusaknya lingkungan sosial disertai 
dengan peningkatan jumlah  konflik yang 
sering menyangkut lahan dan sumber daya 
alam. 

Untuk menilai peluang warga miskin 
keluar dari kemiskinan dan meningkatkan 
kesejahteraannya, ada tiga pertanyaan yang 
perlu kami jawab.

Apakah desentralisasi membawa 
peluang baru?
Di Kutai Barat dapat dilihat dengan jelas 
bahwa desentralisasi menghadirkan banyak 
peluang ekonomi dan politik baru. Sumber-
sumber penghasilan baru diciptakan oleh 
pemerintahan baru, selain juga melalui 
lingkungan bisnis yang membaik dan akses 
ke sumber daya alam yang lebih mudah.

Secara politis, semakin banyak kekuasaan 
pengambilan keputusan yang diberikan 
kepada masyarakat. Melalui BPK, 
masyarakat dapat membuat peraturan 
kampung (Perkam). Kendati demikian, 
UU 33 yang disahkan belum lama ini 
menghilangkan sebagian kekuasaan dewan 
kampung, termasuk hak untuk menurunkan 
kepala kampung. 

Meskipun belum diakui secara resmi, 
hak penggunaan sumber daya alam 
tradisional secara informal jauh lebih 
diakui dibandingkan dengan sebelum era 
desentralisasi. Hal ini juga tercermin dalam 
tindakan kabupaten untuk menentukan 
ganti-rugi bagi pengambilalihan lahan, 
yang berkisar antara Rp 4,5 juta hingga 
Rp 25 juta per hektar (tergantung pada 
lokasi dan pengelolaan sebelumnya). Harga 

kompensasi untuk tanaman secara rata-rata 
meningkat hingga 1260% dibandingkan 
dengan tahun 1993 (jika dibandingkan 
dengan harga beras, peningkatannya 
adalah sebesar 250%).50 Peluang legal 
baru untuk menjual lahan yang dimiliki 
secara tradisional telah menjadi sumber 
penghasilan baru yang sangat penting, 
sekaligus sumber konflik baru yang 
signifikan (lihat ‘Apakah pembangunan 
di Kutai Barat saat ini berkelanjutan?—
Keberlanjutan sosial’ di bawah). 

Tetapi pemerintah kabupaten juga 
belum memanfaatkan sejumlah peluang. 
Khususnya di lingkungan alam, pemerintah 
daerah belum berhasil membuat atau 
menegakkan peraturan yang lebih tegas 
untuk mengendalikan kinerja lingkungan 
dari perusahaan eksploitasi sumberdaya 
alam.

Pemerintah daerah semestinya juga 
bisa memberi masyarakat peluang yang 
lebih besar untuk berpartisipasi dalam 
merencanakan pembangunan daerahnya.

Apakah desentralisasi mengurangi 
kerentanan?
Sekitar 95% rumah tangga yang 
diwawancarai pada survei dasar menyatakan 
bahwa mereka menerima bantuan pada 
saat-saat darurat. Bantuan ini terutama 
diterima dari anggota keluarga dan tetangga. 
Sementara itu, hanya 11% dari 10.431 
rumah tangga responden menyatakan bahwa 
tingkat gotong-royong dalam masyarakat 
mereka masih tinggi. Tampaknya, masih 
ada beberapa jaring pengaman sosial 
ekonomi tradisional yang berfungsi, yang 
sebagian besar berasal dari dalam keluarga 
besar. Tetapi karena pengaruh perubahan 
budaya ke arah masyarakat modern 
yang lebih individualis, jaring pengaman 
sosial ini mulai terkikis perlahan-lahan, 
sementara penggantinya (seperti sistem 
asuransi, sumber penghasilan yang stabil, 
jaminan berdasarkan kontrak) masih 
belum sepenuhnya berkembang. Situasi 
ini menempatkan banyak keluarga miskin 
dalam risiko permanen untuk terjerumus 
ke dalam kemiskinan kronis. Pada 
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kenyataannya, ketimpangan antara keluarga 
sejahtera dan keluarga miskin semakin 
meningkat seiring dengan kesenjangan 
penyebaran keuntungan finansial. Warga 
lanjut usia, yatim piatu, cacat, orang  
yang tinggal di tempat terpencil serta istri 
tanpa suami sering tidak bisa menikmati 
keuntungan ini dan tertinggal dalam situasi 
ekonomi yang semakin sulit. 

Kerentanan juga meningkat karena sumber 
nafkah yang mengurangi risiko digantikan 
dengan usaha  yang lebih menguntungkan, 
namun sekaligus berisiko lebih tinggi 
untuk pasar yang tidak menentu dan tidak 
stabil.  Hanya 16% rumah tangga dalam 
survei dasar 2003 mampu menghasilkan 
beras yang cukup untuk kebutuhan 
selama setahun. Kebanyakan rumah 
tangga menggunakan strategi ganda antara 
menghasilkan pangan untuk penghidupan 
dan menjalankan pekerjaan tambahan 
untuk penghasilan tunai. Selama pasar 
pembeli dapat diakses dan menguntungkan, 
model penghidupan semacam ini dapat 
berhasil. Tetapi jeratan bisnis lokal oleh 
kalangan elit dan tengkulak, serta kurangnya 
persaingan di antara pembeli (monopsoni) 
sering membuat produsen kampung 
berada dalam posisi tawar yang lemah, 
yang berarti menempatkan penghidupan 
mereka dalam risiko. Fokus pada sumber 
penghasilan tunggal dan konversi lahan 
besar-besaran dari sistem wanatani ekstensif 
yang dikelola secara tradisional ke arah 
monokultur komersial membatasi pilihan 
pengembangan masyarakat setempat. 

Kerentanan lain juga ditimbulkan oleh 
meningkatnya bencana alam, seperti 
kemarau, kebakaran dan kebanjiran. 
Sebagian kejadian ini, misalnya kebakaran 
hutan, merupakan akibat langsung dari 
pembangunan yang tidak berkelanjutan 
baik secara lingkungan maupun sosial. 
Sebagai contoh, banyak kebakaran besar 
selama 1997/98 (sebelum desentralisasi!) 
disebabkan, langsung atau tidak langsung, 
oleh perusahaan kelapa sawit.51

Dari sisi ini, penggunaan peluang ekonomi 
baru secara tidak seimbang pada akhirnya 
akan meningkatkan kerentanan masyarakat 
miskin dan mengancam berkelanjutan, 
kecuali jika pemerintah daerah mengambil 
tindakan penangkis.

Apakah pembangunan di Kutai 
Barat saat ini berkelanjutan?
Transisi yang saat ini terjadi di pedalaman 
Kutai Barat, dari pola ekonomi 
swasembada52 menuju ke ekonomi yang 
lebih berorientasi pasar, ditambah dengan 
perubahan sosial ke arah individualisasi, 
terjadi dengan kecepatan yang 
menimbulkan keraguan serius mengenai 
keberlanjutan pembangunan di Kutai Barat 
secara keseluruhan. 

Keberlanjutan ekonomi: Pembangunan 
ekonomi di kabupaten ini sangat tergantung 
pada ekstraksi sumber daya yang tidak dapat 
diperbarui (batubara dan emas) dan pada 
sumber daya yang mengalami penurunan 
drastis akibat eksploitasi berlebihan dan 
kehancuran habitat (kayu, sebagian hasil 
hutan bukan kayu). Sejauh ini, belum 
tampak ada pergeseran signifikan ke arah 
pola produksi lain, kecuali perkebunan 
karet dan kelapa sawit. Kedua bentuk 
produksi ini memiliki prospek yang lebih 
berkelanjutan apabila dikelola dengan 
hati-hati. Pemerintah kabupaten sendiri 
menyediakan ratusan lowongan pekerjaan 
dalam instansinya. Tetapi langkah ini 
bisa berisiko jika tidak ada keberlanjutan 
ekonomi jangka panjang yang mampu 
menghasilkan pendapatan asli daerah yang 
mencukupi. 

Keberlanjutan lingkungan: Hak penggunaan 
sumber daya alam yang tidak jelas, 
pengendalian dan penegakan hukum 
yang lemah, ditambah dengan jeratan 
kalangan elit setempat, mempercepat 
penurunan mutu lingkungan sejak 1999. 
Meskipun pemerintah pusat seolah-olah 
sudah mengakhiri (untuk sementara 
waktu?) pembalakan liar berskala besar 
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di Kutai Barat, tetapi cakupan hutan dan 
keanekaragaman hayati yang hilang—sering 
akibat pertambangan dan perkebunan—
sangat drastis. Upaya reboisasi baru 
difokuskan terutama pada memperkaya 
kebun-kebun karet dan rotan, dan belum 
dapat mengganti habitat dan keragaman 
spesies yang hilang. Sungai-sungai dan 
danau-danau tercemar akibat pertambangan 
dan penggunaan pestisida yang meningkat. 
Hal ini, ditambah dengan bentuk-bentuk 
penggunaan sumber daya alam yang tidak 
berkelanjutan lainnya (seperti memancing 
ikan dengan listrik, meracuni ikan dan 
burung), menempatkan lingkungan Kutai 
Barat dalam risiko tinggi.

Keberlanjutan sosial: Negosiasi yang tidak 
transparan dan kadang terselubung antara 
perusahaan kayu, pertambangan dan 
perkebunan dengan penduduk setempat 
semakin meningkatkan ketidaksetaraan 
antar warga kampung. Kecemburuan dan 
persaingan atas sumber daya alam yang 
sebelumnya bebas diambil oleh siapa 
saja telah mengarah pada konflik serius 
antara kampung dengan perusahaan, antar 
kampung, dan antara penduduk kampung, 
dan bahkan dalam keluarga. Peningkatan 
individualisasi hak penggunaan sumber 
daya alam (misalnya melalui sertifikat 
perorangan) mengikis kohesi sosial dan 
kesediaan untuk bergotong-royong demi 
kepentingan umum. Tetapi tidaklah 
mudah menilai keberlanjutan sosial selama 
periode perubahan tatanan masyarakat 
yang dinamis. Dalam situasi semacam ini, 
tatanan masyarakat tradisional, seperti 
jaring pengaman sosial dan gotong royong, 
akan tergantikan oleh elemen lain seperti 
asuransi atau kesepakatan kontraktual 
yang dapat diandalkan. Selama transisi ini, 
kohesi sosial menjadi semakin rapuh dan 
kerentanan mungkin juga meningkat (baca 
‘Imbalan dan imbangan’ di bawah).

Keberlanjutan politik: Perebutan yang 
terus-menerus antara pemerintah pusat 
dan daerah menciptakan ketidakpastian 

dan kebolongan lokal dalam kewenangan, 
kepemerintahan, dan kekuasaan di daerah. 
UU Nomor 32 terbaru mengisyaratkan 
sedikit pergeseran kekuasaan dari 
tingkat kabupaten kembali ke propinsi. 
Sengketa berkelanjutan antara pemerintah 
kabupaten dan pusat terkait sumber daya 
hutan, ditambah dengan kurangnya 
pengakuan formal atas lahan tradisional 
dan hak atas sumber daya alam menandai 
kurangnya kerangka politik yang stabil saat 
ini. Ketidakpastian ini menarik lembaga-
lembaga perusahaan milik pemerintah dan 
kalangan elit lokal yang menangkap fungsi-
fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh 
pemerintah dan membentuk hubungan 
patron–klien informal.53 Keberlanjutan 
pembangunan juga terancam oleh praktek 
mutasi staf teknis senior secara besar-besaran 
setelah pemilu kepala daerah. Kualifikasi 
profesional dikalahkan oleh kedekatan 
politik, dan hal ini mengganggu banyak 
prakarsa baik. Hanya jika transparansi 
dan stabilitas yang lebih baik diciptakan, 
maka Kutai Barat akan dapat mencapai 
keberlanjutan politik. 

Keberlanjutan kognitif: Pergeseran umum 
menuju modernisasi menelantarkan 
banyak sekali pengetahuan tradisional. 
Proses ini memang biasa dalam perubahan 
sosial dan budaya. Tetapi di Indonesia 
kecepatan menghilangnya pengetahuan 
ini kemungkinan besar belum pernah 
dialami. Beberapa organisasi (seperti LSM 
CERD) mendukung pengumpulan dan 
pendokumentasian pengetahuan rakyat 
yang terancam punah dalam beberapa 
dekade ke depan. Di sisi lain, desentralisasi 
membawa dampak yang sangat positif pada 
penggunaan bahasa setempat dan ciri-ciri 
budaya yang sebelumnya terpinggirkan.

Imbalan dan imbangan
Terlepas dari peningkatan nyata dalam 
aspek-aspek inti kesejahteraan rumah 
tangga, perubahan lingkungan Kutai 
Barat lebih beragam. Peluang ekonomi 
dan politik baru meningkat sangat jelas, 
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tetapi keberlanjutan semua dimensi, 
seperti dibahas di atas, berada dalam situasi 
penuh risiko. Demikian juga kerentanan 
belum dapat dikurangi secara memadai.  
Secara khusus, lingkungan alam, dan juga 
lingkungan sosial,54 harus menanggung 
imbangan dari prestasi di bidang ekonomi, 
yang menempatkan keberlanjutan 
pembangunan di Kutai Barat dalam risiko 
besar. 

Desentralisasi telah menciptakan pemenang 
dan pecundang dini. Menjadi tanggung 

jawab pemerintah daerah untuk lebih 
menyokong pihak yang membutuhkan. 
Beberapa program tampak menjanjikan 
(seperti terlihat pada Bagian 7), tetapi 
yang harus dilakukan Pemkab masih 
lebih banyak lagi. Pada bagian terakhir, 
kami menyajikan kerangka konseptual 
dan tindakan praktis yang bisa dilakukan 
pemerintah daerah untuk meningkatkan 
strategi penanggulangan kemiskinan 
dan memperbaiki kesejahteraan para 
konstituennya.
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BaB 9
reKoMendasi

gunaKan nesP untuK 
PeMantauan KeMisKinan yang 
leBih eFeKtiF

Sebagai sistem pemantauan kemiskinan 
multidimensi, NESP memberi informasi 
yang menyeluruh dan relevan yang 
penting untuk perencanaan kabupaten 
dan kecamatan. Informasi inti dan konteks 
dapat membantu badan perencana seperti 
Bappeda untuk:

Memberi peringatan kepada pemerintah 
daerah tentang kantong kemiskinan 
Memberi peringatan kepada sektor 
pemerintah yang bertanggung jawab
Mengidentifikasi kebutuhan untuk 
mengatasi kemiskinan akut (kebutuhan 
pokok)
Mengantisipasi kemiskinan di masa 
depan yang diakibatkan oleh konteks 
yang tidak mendukung
Mengidentifikasi titik-titik masuk 
strategis untuk mengurangi kemiskinan 
kronis
Mengidentifikasi titik-titik masuk 
strategis untuk memperkuat lingkungan 
pendukung (konteks)
Mengidentifikasi kawasan prioritas 
untuk pengembangan regional yang 
lebih seimbang
Mengidentifikasi upaya penanggulangan 
kemiskinan yang telah dan yang belum 
berhasil

•

•

•

•

•

•

•

•

Menelusuri perubahan data kemiskinan 
dari waktu ke waktu.

Melalui tindakan-tindakan di atas, 
pemerintah daerah akan dapat menjawab 
kelima pertanyaan yang diajukan di bagian 
pendahuluan.

1. Siapakah warga miskin itu?
 Berdasarkan hasil survei, kami dapat 

mengidentifikasi rumah tangga miskin, 
kampung miskin, dan kecamatan 
miskin, atau kawasan geografis 
dengan tingkat kemiskinan yang 
tinggi. Daftar dan peta kemiskinan 
membantu pemerintah daerah untuk 
mengidentifikasi kantong kemiskinan 
dan mengalokasikan bantuan mereka 
berdasarkan kebutuhan yang jelas. 
Informasi tambahan mengenai 
struktur rumah tangga menunjukkan 
apakah kemiskinan terkait dengan 
kelompok etnis atau gugus rumah 
tangga tertentu (misalnya, rumah 
tangga yang hanya terdiri dari satu 
orang dewasa, rumah tangga yang 
memiliki anggota keluarga cacat)

2. Seberapa miskinkah mereka?
 Indeks kemiskinan dapat digunakan 

untuk menguantifikasi kesembilan 
lingkungan kemiskinan. Indeks ini 
juga dapat membantu pengalokasian 

•
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dukungan dan bantuan pemerintah. 
Analisis terpisah terhadap aspek 
inti dan konteks dapat memperjelas 
pembedaan antara kemiskinan akut, 
yang sangat kentara pada aspek-aspek 
inti, dan kemiskinan kronis atau 
kendala pembangunan jangka panjang 
sebagaimana tercermin dalam konteks 
tersebut. Pemantauan jangka panjang 
menunjukkan bagaimana tingkat 
kemiskinan berubah dan apakah 
program penanggulangan kemiskinan 
berhasil. 

3. Di mana warga miskin itu tinggal?
 Informasi spasial yang tampak 

pada peta kemiskinan (lihat Bagian 
5) membantu pemerintah daerah 
mengidentifikasi kawasan-kawasan 
kantong kemiskinan. Kawasan-
kawasan tersebut mungkin menjadi 
miskin karena beragam penyebab. 
Identifikasi penyebab merupakan 
langkah pertama untuk menyelesaikan 
masalah kemiskinan. Pemaparan 
informasi spasial, misalnya melalui 
peta prasarana, dapat membantu 
identifikasi pola-pola kemiskinan.

 
 Identifikasi kawasan prioritas juga 

akan membantu pemerintah daerah 
menciptakan plafon anggaran per 
kawasan. Penetapan plafon anggaran 
semacam itu sangat penting agar 
perencanaan di tingkat masyarakat 
atau kecamatan (Musrenbangdes dan 
Musrenbangcam) menjadi realistis. 
Dengan mengetahui plafon anggaran, 
masyarakat dapat memilih prioritasnya 
sendiri berdasarkan analisis kondisi 
lokal mereka sendiri dengan 
mengacu pada strategi pembangunan 
kabupaten.

4. Mengapa mereka miskin?
 Berbagai penyebab kemiskinan, seperti 

bencana alam, fluktuasi harga pasar 
dunia, dan krisis politik dan ekonomi 
nasional, berada di luar kendali 
pemerintah daerah. Analisis data dan 
peta kemiskinan multidimensi dapat 
menghasilkan hipotesis dan gagasan 

mengenai penyebab kemiskinan. Akan 
tetapi, visualisasi data kemiskinan 
tidak dapat menggantikan analisis 
mendalam. Jadi, setiap indeks yang 
menunjukkan nilai kritis hanyalah 
tanda waspada yang harus memicu 
diskusi serius atau kajian yang lebih 
rinci tentang penyebab yang mendasari 
kemiskinan. Analisis kausal dasar 
yang bertujuan untuk meningkatkan 
perencanaan dapat dilaksanakan di 
tingkat kampung, dengan tambahan 
masukan dari badan-badan teknis, 
peneliti atau organisasi masyarakat 
lainnya.

 
 Informasi ini dapat membantu 

Bappeda menentukan plafon 
anggaran per sektor dan per program 
pemerintah. Undang-undang dan 
peraturan keuangan publik terbaru 
mengharuskan Bappeda menyiapkan 
plafon anggaran untuk setiap urusan55 
pemerintah dan lembaga pemerintah 
daerah. Kendati demikian, banyak 
pemerintah daerah tidak mengetahui 
cara menghitung plafon anggaran 
secara objektif. Penetapan prioritas 
berdasarkan data kemiskinan yang 
komprehensif akan membantu 
pemerintah daerah mengarahkan 
strategi pembangunannya 
pada program penanggulangan 
kemiskinan.

5. Bagaimana fakta-fakta ini berubah 
dari waktu ke waktu?

 Sistem pemantauan kemiskinan 
yang diurai di atas memungkinkan 
pemerintah untuk merekam perubahan 
kemiskinan dari waktu ke waktu. 
NESP bukan konsep yang statis. 
Secara khusus, lingkungan konteks 
dapat bersifat sangat dinamis. Untuk 
mengetahui perubahan dalam aspek 
kesejahteraan inti dan lingkungan 
pendukung, diperlukan pengulangan 
survei pemantauan secara reguler. 
Tergantung sumber daya yang tersedia, 
siklus tahunan sampai dua tahunan 
akan memberikan informasi baru yang 
cukup bagi para pembuat keputusan
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MeningKatKan PerenCanaan 

NESP menunjukkan kondisi yang kritis 
dan membantu identifikasi kawasan dan 
sektor prioritas. Ini membuat perencanaan 
pembangunan jauh lebih efektif. 
Pendekatan pemantauan yang dimulai pada 
tahun 2005/06 dapat dikaitkan dengan 
sistem perencanaan tahunan yang ada 
(sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 
30). 

Hasil pemantauan harus disebar ke 
kecamatan-kecamatan dan kampung-
kampung. Temuan pemantauan ini 
kemudian diperiksa kesesuaian dengan 
membandingkan peringkat masing-masing 
lingkungan NESP di tingkat kampung. 

Dengan menggunakan analisis kemiskinan 
di tingkat kabupaten, Bappeda menyiapkan 
rancangan prioritas baik menurut sektor 
maupun kawasan. Penetapan prioritas ini 
harus menjadi dasar dalam menetapkan 
plafon anggaran menurut urusan dan badan 
pemerintah daerah, serta menurut kawasan 
(kampung dan kecamatan). Dengan 
mempelajari data tambahan, Bappeda 
selanjutnya dapat mempersiapkan biaya 
dan harga standar untuk pembelanjaan 
pemerintah. Plafon anggaran dan standar 
harga harus disebarkan ke kampung-
kampung dan kecamatan-kecamatan 
sebelum musyawarah perencanaan 
dimulai.

Selanjutnya, kampung dan kecamatan 
dapat memeringkatkan usulan kegiatan 
dan proyeknya sendiri berdasarkan hasil 
pemantauan ini (yaitu, lingkungan 
yang kritis), berikut perkiraan biayanya. 
Misalnya, bila kondisi kesehatan di 
Kampung A kritis dan penduduk kampung 
sepakat mengenai fakta tersebut, maka 
hal ini menjadi prioritas utama dalam 
merencanakan aktivitas pembangunan 
tahun-tahun berikutnya. Karena sistem 
pemantauan tidak dapat menjelaskan 
alasan mengapa kondisi kesehatan kritis, 
maka majelis kampung harus mengadakan 
analisis kausal dasar dan menjabarkan 
langkah-langkah yang tepat, yang kemudian 
diusulkan ke tingkat kecamatan. Di tingkat 
kecamatan, semua usulan dikumpulkan 
dari seluruh kampung dan dibahas oleh 
pemerintah tingkat kecamatan, badan-
badan teknis terkait dan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari 
masing-masing kecamatan. Pada sesi 
perencanaan di tingkat kecamatan ini 
(yang juga dihadiri perwakilan kampung), 
rencana pembangunan tahunan disiapkan 
dan diserahkan ke pemerintah kabupaten. 
Selain itu, informasi terkait dapat diminta 
dari badan-badan pemerintah yang lain, 
atau dari peneliti dan organisasi masyarakat 
yang mengenali kawasan tersebut.

Karena semua pemangku kepentingan 
terkait hadir pada sesi perencanaan daerah 
(termasuk perwakilan DPRD setempat), 
semua usulan dapat diselesaikan di rapat 
kecamatan. Dengan pendekatan ini, 
penetapan prioritas akan lebih transparan 
dan kemungkinan penerimaan usulan 
masyarakat meningkat.

Jika semua langkah ini dilakukan dengan 
tepat, strategi pengurangan kemiskinan 
yang direvisi pasti mencerminkan 
prioritas spasial dan sektoral yang muncul 
selama pemantauan. Strategi semacam 
ini diperlukan untuk menyentuh 
kebutuhan pokok, serta kendala dan 
peluang kontekstual, untuk memfasilitasi 
penanggulangan kemiskinan yang 
berswadaya.

Gambar 30. Siklus pemantauan dan 
perencanaan yang disarankan di Kutai 
Barat.

Monitoring NESP

Perencanaan di Kecamatan

Perencanaan di KampungDinas Teknis

Pembangunan Masa Depan
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MeningKatKan lingKungan 
PenduKung

Apa yang diperlukan untuk meningkatkan 
atau mempertahankan kesejahteraan? 
Bagaimana kondisi di berbagai lingkungan 
NESP dapat ditingkatkan? Kemiskinan 
dan kesejahteraan bukanlah fenomena 
statis. Keduanya dapat berubah dari waktu 
ke waktu. Pemerintah daerah harus tertarik 
dengan upaya meningkatkan kesejahteraan 
warga miskin dan mempertahankan 
pencapaian tersebut. 

Kapabilitas warga miskin harus 
didayagunakan dan diperkuat. Kapabilitas 
ini mencakup lima modal yang mendukung 
penghidupan mereka: keuangan, manusia, 
sosial, fisik dan alam.56 

Pemerintah daerah harus mendata 
strategi penghidupan lokal yang ada dan 
menciptakan kerangka kerja kelembagaan 
yang mendukung strategi peningkatan 
kesejahteraan swadaya yang berkelanjutan. 

Peluang dan dukungan diperlukan untuk 
memanfaatkan kapabilitas masyarakat 
sebaik-baiknya. Kendati demikian, 
kapabilitas dan aset saja tidak cukup. 
Masyarakat juga membutuhkan lingkungan 
umum yang memampukan dan mendukung 
upaya mereka. Warga miskin tidak hanya 
membutuhkan peluang ekonomi, seperti 
pekerjaan dan pasar, tetapi juga peluang 
politis untuk partisipasi dan pemberdayaan 
yang lebih baik. Pemerintah daerah, bekerja 
sama dengan badan pemerintah lainnya 
dan sektor swasta, memegang peran nyata 
untuk menyediakan semua peluang ini. 
Ditunjang dengan strategi yang dimiliki 
warga miskin sendiri dan dukungan politis, 
semua peluang ini dapat menjadi pemacu 
kuat untuk keluar dari kemiskinan.

Di samping itu, kerentanan perlu dikurangi. 
Jalan keluar kemiskinan bisa terjal dan 
berisiko, dan warga miskin membutuhkan 
rasa aman. Sebagian kelompok warga miskin 
rentan untuk kembali menjadi miskin atau 
terperangkap dalam kubangan kemiskinan. 
Pembuat keputusan dan warga miskin 

itu sendiri harus memikirkan bagaimana 
mengurangi kerentanan ini. Caranya tidak 
melulu melalui fungsi jaring pengaman 
masyarakat seperti asuransi kesehatan 
gratis, pendidikan gratis dan makanan 
bersubsidi, tetapi juga melalui upaya-upaya 
swasta, seperti jaring pengaman berbasis 
keluarga atau masyarakat, diversifikasi 
pendapatan untuk menghindari risiko dan 
ketergantungan pada hubungan timbal balik 
melalui jaringan sosial yang diperluas.

Terakhir, keberlanjutan diperlukan untuk 
memastikan keberhasilan penanggulangan 
kemiskinan dalam jangka panjang. 
Mengorbankan lingkungan alam atau 
kohesi sosial untuk capaian ekonomis 
jangka pendek tidak akan meningkatkan 
kesejahteraan. Menyeimbangkan 
“imbangan-imbangan” antar lingkungan 
NESP merupakan langkah penting, 
meskipun merupakan tantangan yang sulit 
bagi setiap pemerintah daerah

Gambar 31 menggambarkan bagaimana 
kesejahteraan dapat ditingkatkan, 
berdasarkan prinsip pendayagunaan dan 
penguatan kemampuan, penciptaan 
kesempatan, pemberian dukungan, 
pengurangan kerentanan dan pencapaian 
keberlanjutan.

Gambar 31. Beberapa prinsip untuk 
meningkatkan kesejahteraan.  
Kesejahteraan dapat ditingkatkan dengan mendayagunakan 

dan memperkuat kapabilitas, menciptakan peluang, 

memberikan dukungan, mengurangi kerentanan dan 

mencapai keberlanjutan.

Kesejahteraan

Waktu

Peluang
Kerentanan

Keberlanjutan

Kapabilitas
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tindaKan yang Perlu dilaKuKan 
PeMerintah KaBuPaten

Meningkatkan pemantauan dan 
perencanaan

Mengirimkan kembali temuan-temuan 
pemantauan (diagram kampung) ke 
masyarakat 
Memfasilitasi musyawarah perencanaan 
pembangunan masyarakat (melalui staf 
kecamatan)
Memfasilitasi musyawarah perencanaan 
pembangunan kecamatan
Memprioritaskan alokasi anggaran dan 
proyek berdasarkan temuan pemantauan 
baik yang berdasarkan kawasan (lokasi 
yang akan diintervensi) dan berdasarkan 
lembaga/sektor (sektor yang akan 
diintervensi)
Mengembangkan proses perencanaan 
yang lebih partisipatif (sebagaimana 
diatur di atas)

Meningkatkan prasarana dan 
pelayanan 

Meningkatkan pelayanan penyuluhan 
(kehutanan masyarakat, pertanian, 
manufaktur)
Menyediakan lebih banyak 
pengembangan kapasitas (misalnya, 
kursus pelatihan) bagi warga miskin
Meningkatkan jumlah dan kualitas guru 
dan membuka lebih banyak sekolah 
menengah (SLTP)
Meningkatkan jumlah dan kualitas 
petugas dan fasilitas kesehatan
Memberi insentif yang lebih banyak 
bagi tenaga kesehatan dan pendidikan 
yang bekerja di kawasan terpencil
Memantau kehadiran dan kualitas 
tenaga pendidikan dan kesehatan
Meningkatkan akses ke masyarakat 
terpencil, khususnya di Hulu Mahakam 
dan di Bentian Besar
Meningkatkan prasarana ekonomi 
(jalan dan jembatan, pasokan energi, 
komunikasi)
Meningkatkan jumlah pendidikan 
kejuruan.

Mempertahankan sistem subsidi
Melanjutkan program Askes Gakin 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

untuk warga miskin
Melanjutkan program beras subsidi 
(Raskin)
Meneruskan program sekolah gratis, 
sampai SLTA
Meneruskan penerbangan bersubsidi ke 
Hulu Riam.

Meningkatkan lingkungan alam
Membuat dan menegakkan kerangka 
hukum untuk pemanfaatan sumber daya 
hutan yang berkelanjutan, termasuk 
sumber daya alam dan manajemen 
hutan yang berbasis masyarakat
Mendukung upaya-upaya konservasi 
Menetapkan insentif bagi upaya 
reboisasi
Menengahi konflik antara aturan adat 
dan sumber daya hukum.
Menegakkan kewajiban hukum 
perusahaan (terkait masyarakat dan 
lingkungan/polusi).

Meningkatkan lingkungan ekonomi
Menciptakan lingkungan pendukung 
yang stabil untuk pembangunan 
ekonomi 
Menarik investor
Mendukung wirausaha lokal, misalnya 
melalui keringanan pajak selama tahap 
awal
Menentukan upah minimum bagi 
karyawan perusahaan untuk mengatasi 
jerat hutang 
Membentuk dan menegakkan peraturan 
keselamatan kerja dan persyaratan 
kesehatan dasar bagi karyawan 
Mendukung usaha kecil menengah 
(misalnya, melalui pelayanan bantuan 
perintisan termasuk pengurangan 
pajak)
Memperkuat kecakapan manajemen 
keuangan masyarakat setempat
Mendata dan mendukung strategi 
penghidupan lokal yang berkelanjutan, 
misalnya, sistem penghidupan 
berdasarkan budidaya padi di dataran 
tinggi dan pemerolehan pendapatan 
dari sektor bukan pertanian
Memfasilitasi akses ke modal dan pasar, 
juga melalui perluasan lembaga-lembaga 
kredit.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
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Meningkatkan lingkungan sosial
Mengidentifikasi dan berkomunikasi 
dengan kelompok sosial yang sesuai
Menawarkan mediasi konflik dan 
sengketa antar-kampung atau antara 
kampung dan perusahaan
Mendorong kohesi sosial
Mendorong kolaborasi antara kelompok 
kepentingan setempat
Menyebarkan jumlah dan kualitas 
pembangunan secara lebih merata.
Meningkatkan lingkungan politik
Memberdayakan kampung dan 

•

•

•
•

•

•
•

kelompok yang rentan atau marjinal 
melalui partisipasi yang lebih besar
Membangun komunikasi dua arah yang 
tulus dengan warga miskin
Meningkatkan akuntabilitas pemimpin 
kecamatan dan kampung terhadap 
konstituennya
Memberi dan menegakkan perlindungan 
hukum dan keamanan
Memperkuat hak lahan tradisional dan 
hak pemanfaatan sumber daya alam
Meningkatkan transparansi dan 
melawan korupsi.

•

•

•

•

•
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Catatan aKhir

1 Angka resmi dari BPS; data BKKBN menunjukkan 
tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi.

2 Seperti gerakan GSM di Kutai Barat.

3 Survei ini merupakan bagian dari sistem 
pemantauan kemiskinan dan kesejahteraan baru yang 
dikembangkan oleh proyek ini (misal, Cahyat dkk., 
2007). Satu dari 223 tidak bisa dipantau karena masalah 
logistik.

4 Hulu Riam adalah kawasan di hulu jeram-jeram 
Mahakam. Kawasan yang dekat dengan sungai dan 
danau disebut Dataran Rendah, sementara kawasan 
lainnya disebut Dataran Tinggi.

5 GSM singkatan dari ‘Gerakan Sendawar Makmur’.

6 GSM telah dipromosikan di -tingkat tertinggi di 
kabupaten. Dalam waktu beberapa tahun, dukungan 
luas diperoleh dari kalangan pejabat kabupaten. 
Bahkan GSM menjadi istilah yang begitu populernya 
hingga para pejabat menjadikannya acuan untuk 
membenarkan setiap tindakan pemerintah, tanpa 
memperhatikan tujuan strategis awal Gerakan ini. Pada 
akhirnya, GSM dijadikan kendaraan oleh berbagai badan 
pemerintah daerah untuk mengajukan proyek-proyek 
baru yang sering kali hanya memikirkan kepentingan 
pribadi semata.

7 Di Kutai Barat, KPK tidak memiliki anggaran sendiri.

8 Tidak ada tingkat komunitas di kawasan perkotaan 
(seperti Sendawar).

9 Kelemahan data ini menjadi alasan utama 
bagi proyek kami untuk mengembangkan sistem 
pemantauan kemiskinan baru.

10 Model Nested Spheres of Poverty (NESP) yang 
disajikan dalam bagian ini dikembangkan oleh seluruh 
tim proyek (Gönner dkk. 2007).

11 Pendekatan kapabilitas dikembangkan oleh 
Pemenang Nobel Laureate Amartya Sen (misal, Sen 
1993, 1997, 1999). Pendekatan ini juga digunakan oleh 
Narayan dkk. (2000a, b) dan Narayan dan Petesch (2002) 
dalam studi ‘Voices of the Poor’  oleh Bank Dunia.

12 Untuk bahasan mendalam tentang jeratan 
kemiskinan dan hubungan antara sumber daya alam 
dan kemiskinan, lihat Carter dan Barrett (2006) dan 
Barrett (2006).

13 Studi ‘Voices of the Poor’ menyajikan banyak contoh 
kemiskinan bukan ekonomi (Narayan dll. 2000a, b; 
Narayan dan Petesch 2002).

14 Kampung-kampung ini tergolong ‘paling miskin’ 
menurut data BPS dan BKKBN.

15 Tidak diperoleh data dari satu desa, Lendian Liang 
Nayuq (Kecamatan Siluq Ngurai) karena masalah 
logistik.

16 Uraian rinci tentang pemantauan, termasuk 
persiapan, pelatihan dan logistik dapat dilihat di Cahyat 
dkk. (2007).

17 Sebagian indikator tidak mencakup kondisi sedang 
ini.

18 Jika semua indikator dari sebuah indeks mencakup 
skor 1 (=kritis), 2 (=sedang) dan 3 (=sejahtera), maka 
batas antara indeks merah dan kuning adalah 0,333, 
sementara kuning dan hijau adalah 0,666. Jika indikator 
hanya mencakup pilihan 1 (=kritis) dan 3 (=sejahtera), 
maka hanya ada merah (lebih kecil atau sama dengan 
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0,500) dan hijau (di atas 0,500). Untuk sebagian besar 
indeks, kami menggunakan campuran indikator 
dengan skor 1, 2, dan 3 dan indikator dengan skor 1 
dan 3. Jadi batas antara ketiga warna sedikit berlainan 
untuk setiap indeks.

19 Angka menjadi kurang dramatis jika data rumah 
tangga diagregasikan di tingkat kampung atau 
kecamatan. Karena hasil rata-rata matematis yang 
melemahkan ini, masyarakat yang miskin ekstrem 
sebagian tidak tampak dalam peta kemiskinan dan 
bagan kecamatan pada Lampiran VI.

20 Kisaran Indeks Gini adalah 0 sampai 100. Semakin 
dekat dengan 100, semakin besar disparitas.

21 Lahan berada di hilir jeram Mahakam, tetapi tetap 
sulit diakses.

22 Salah satu alasan yang dikemukakan oleh para 
penduduk kampung di Kutai adalah mereka kurang 
menguasai bahasa Benuaq (Dayak) sehingga kesulitan 
untuk mengadakan pertemuan dengan para pengambil 
keputusan di tingkat kabupaten. Sebaliknya, kerabat 
Benuaq mereka sering lebih diuntungkan oleh pejabat 
pemerintah penutur Benuaq.

23 Uji Korelasi Tingkat Spearman: kekayaan vs. SJS r = 
0,76, vs. kesehatan r = 0,70, vs. pengetahuan r = 0,54.

24 Empat dari 5 kampung dengan lingkungan alam 
terbaik masuk dalam daftar 5 teratas baik berdasarkan 
data rumah tangga maupun analisis citra satelit); 
sementara 3 dari 5 kampung dengan lingkungan alam 
terburuk masuk dalam daftar 5 terbawah pada kedua 
daftar.

25 Lebih dari 30% rumah tangga mengatakan bahwa 
sudah tidak ada lagi burung enggang atau bangau 
tontong di sekitar desa mereka.

26 Kategori ini juga mencakup pembuatan kebun 
hutan (seperti rotan dan karet) dalam hutan yang telah 
rusak.

27 Meskipun tidak ada data resmi, banyak informan 
mengatakan bahwa secara umum setidaknya ada 30% 
dana proyek yang telah disalahgunakan.

28 Kunjungan lapangan pada akhir 2006 hanya 
menemukan satu tempat penggergajian kayu kecil 
antara Tering dan Ujoh Bilang di Mahakam. Tetapi 
masih banyak tempat penggergajian kayu (ilegal) di 
Kutai Kartanegara.

29 Survei menunjukkan bias untuk rumah tangga yang 
memiliki ladang, jadi angka sebenarnya kemungkinan 
sedikit lebih tinggi.

30 Uji Korelasi Tingkat Spearman: kekayaan vs. 
lingkungan sosial r = 0,68; alam vs. lingkungan sosial r = 
−0,22.

31 Kenyataannya, ada empat program yang dijalankan 
di bawah payung reboisasi: HRM (Hutan Rakyat Murni), 
AUK (Aneka Usaha Kehutanan), HRPK (Hutan Rakyat Pola 
Kebun) dan Reboisasi.

32 Studi kasus terbaru menunjukkan bahwa sebagian 
desa Kutai lebih berorientasi ke Kutai Kartanegara dan 
Tenggarong (ibukota lama) dibandingkan dengan ke 
Sendawar yang lebih dikuasai Dayak.

33 Ini bisa jadi karena lemahnya kualitas data.

34 Pada paruh kedua 2004, banyak dari sekolah-sekolah 
ini yang ditutup sebagai akibat dari serah terima 
tanggung jawab pendidikan dari pemerintah propinsi 
ke Pemkab. Sekolah-sekolah ini resmi didukung oleh 
SLTP negeri terdekat (dalam hal materi dan pengawasan 
pengajaran), tetapi banyak SLTP Terbuka yang dibiarkan 
sendiri. Meskipun sistem ini memberi akses pendidikan 
yang lebih baik di sekolah-sekolah terpencil,para guru 
sekolah dasar biasanya tidak memenuhi kualifikasi 
untuk pekerjaan tambahan ini dan menerima honor 
yang sangat rendah.

35 Askes Gakin adalah program pemerintah pusat 
yang diimplementasikan oleh kabupaten dengan 
dukungan dari propinsi. Salah satu masalahnya adalah 
mengidentifikasi warga miskin.

36 Karena kami memilih 20 desa yang berada di bawah 
garis kemiskinan, angka untuk seluruh Kutai Barat akan 
lebih tinggi.

37 Tetapi ini tidak untuk semua desa, seperti Hulu Riam 
dan beberapa kawasan Dataran Rendah yang tidak 
mendapatkan manfaat dari lokasi pusat kabupaten 
yang baru. Hulu Riam masih lebih mudah dicapai dari 
Samarinda dengan pesawat terbang, daripada dari 
Sendawar yang merupakan ibukota baru kabupaten 
ini.

38 Uji Korelasi Tingkat Spearman r = −0,498.

39 Angka ini jauh lebih tinggi untuk kawasan terpencil.

40 Kruskal–Wallis P = 0.000***. Perlu dicatat bahwa 
tidak ada perbedaan kondisi lingkungan alam antara 
rumah tangga yang dikepalai oleh janda atau duda 
dengan yang dikepalai oleh bukan janda atau duda.

41 Masyarakat Hulu Riam tergantung pada banyak 
sumber nafkah, dengan lahan penanaman padi yang 
relatif luas dan ditunjang perikanan dan perburuan.

42 Sampel terdiri dari 20 kelompok perempuan, 
dan 20 kelompok elit laki-laki. Setiap kelompok 
mengidentifikasi lima masalah paling relevan yang 
menghambat kesejahteraan di kampungnya.

43 1999: Rp 370 juta; 2000: Rp 3500 juta.
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44 GSM adalah kependekan dari Gerakan Sendawar 
Makmur. GSM merupakan strategi trans-sektoral 
komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan 
di seluruh kabupaten Kutai Barat. Sampai 2006, GSM 
dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
kabupaten.

45 Usulan yang realistis berarti: (1) relevan dengan 
prioritas (yang harus ditetapkan terlebih dahulu), (2) 
perkiraan anggaran sesuai dengan standar, dan (3) 
total anggaran tidak melampaui plafon. Jadi, panduan 
yang diberikan mestinya mencakup: (1) prioritas yang 
jelas, (2) biaya standar dan kategori pengeluaran, dan 
(3) plafon anggaran baik per organisasi Pemda maupun 
juga per kawasan (kecamatan atau kampung). 

46 Uji-U Mann–Whitney digunakan untuk 
membandingkan tingkat mean kesejahteraan inti dan 
lingkungan kemiskinan yang terkait.

47 Program Askes Gakin memberi bantuan layanan 
kesehatan gratis untuk keluarga miskin.

48 Melalui program Raskin, pemerintah daerah 
memberikan beras bersubsidi kepada keluarga miskin. 
Beras ini dijual dengan harga sekitar 60-70% lebih 
murah daripada harga pasar.

49 Kurun waktu setelah turunnya Presiden Suharto.

50 Lihat Bupati Kutai Barat (2003). Kenaikan harga 
berkisar dari 330% (hanya 66% jika dibanding beras) 
untuk pohon Lai (sejenis Durian) sampai 3570% untuk 
pohon Benggeris (pohon penting untuk sarang lebah; 
714% jika dibanding beras). Data 1993 diambil dari 

catatan lapangan (Gönner, tidak diterbitkan, lihat 
Lampiran 5).

51 Lihat Colfer (2002) dan Gönner (2000).

52 Lihat Gönner dan Seeland (2002)

53 Ini sering terjadi dalam kasus HPHH, di mana para 
usahawan lokal bersekutu dengan warga lokal tertentu 
yang membuat ajuan resmi untuk mendapatkan 
konsesi mini.

54 Kohesi sosial yang semakin menurun tidak tercermin 
dalam data pemantauan. Hal ini kemungkinan 
karena isu-isu dan konflik sensitif tidak dilaporkan 
secara memadai.  Tetapi dalam beberapa studi kasus 
mendalam kami, beberapa berlangsung lebih dari 
15 tahun, menunjukkan adanya kecenderungan 
penurunan kohesi sosial ini.

55 Urusan: daerah di mana pemerintah campur 
tangan atau terlibat, tetapi tidak memiliki kewenangan 
absolut.

56 Modal atau aset ini merupakan elemen penting 
dalam pendekatan penghidupan yang berkelanjutan 
(misal, Chambers dan Conway 1991; DFID 2001). 

57 SJS = subjective wellbeing (Kesejahteraan Subjektif ); 
H = health (Kesehatan); W = wealth (Kekayaan Materi); 
K = knowledge (Pengetahuan); N = natural sphere 
(Lingkungan Alam); E = economic sphere (Lingkungan 
Ekonomi); S = social sphere (Lingkungan Sosial); P = 
political sphere (Lingkungan Politik); I&S = infrastructure 
and services (Prasarana dan Layanan).
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LaMPiran i
KeGiatan ProyeK

Kegiatan Utama Proyek Waktu

Mulai secara resmi Proyek Kemiskinan & Desentralisasi CIFOR–BMZ Mei 2003

Kontak resmi pertama antara CIFOR dan Pemkab Kutai Barat Jun 2003

Pengumpulan data kemiskinan Agu - Des 2003

Lokakarya awal tentang kegiatan penanggulangan kemiskinan dan definisi 
kemiskinan di Kutai Barat

Sep 2003

Analisis organisasi pemerintah daerah (struktur, anggaran, sistem 
pemantauan, dll.)

Sep 2003 - Feb 2004

Survei dasar di 20 kampung miskin dan pemrosesan data Okt - Des 2003

Mengumpulkan data tentang Kutai Barat (peraturan daerah, anggaran, tren 
perhutanan, dll.)

Nov 2003 - Mar 
2004

Permulaan riset doktoral (PhD) Jan 2004

Persiapan profil kampung Feb - Mei 2004

Pertemuan tahunan tim Indonesia di Bogor Apr 2004

Pengembangan konsep kemiskinan dan kesejahteraan NESP Apr - Agu 2004

Pembahasan dan lokakarya awal tentang konsep pemantauan Jun 2004

Integrasi struktur pemantauan kemiskinan dalam struktur KPK Jul 2004

Presentasi konsep pemantauan di kantor Bupati Sep 2004

Pelatihan tim pemantau Okt 2004

Penyiapan panduan pemantauan Okt 2004 - Des2006

Partisipasi dalam perayaan hari ulang tahun ke 5 Kabupaten Kutai Barat Nov 2004

Uji coba pemantauan pertama Nov - Des 2004

Studi kebijakan terkait upaya-upaya penanggulangan kemiskinan Kubar Nov 2004

Riset MSc terkait kelompok etnis dan desentralisasi Des 2004 - Jan 2005

Analisis data uji coba pemantauan pertama dan meta pemantauan Jan 2005
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Kajian rintisan pelaksanaan program Pemda di Kecamatan Jempang Jan–Apr 2005

Evaluasi GSM Feb 2005

Analisis kajian rintisan (Kecamatan Jempang) Mar 2005

Pertemuan tahunan tim Indonesia di Bogor Mar 2005

Pelatihan statistika dasar dan SPSS untuk tim pemantau Mar 2005

Pertemuan tim CIFOR dan Bupati serta penandatanganan MoU Mar 2005

Pelatihan tim pemantau dan tim pelatih Mei - Juni 2005

Uji coba pemantauan kedua Jun 2005

Pelatihan entri data Jul 2005

Persiapan draf Perda (Peraturan Pemda) tentang pemantauan kemiskinan Jul 2005

Analisis data uji coba pemantauan kedua dan cek realitas Jul - Agu 2005

Lokakarya pemantauan masyarakat dengan JARI (salah satu LSM) Agu 2005

Persiapan logistik untuk pemantauan resmi Agu–Des 2005

Pelatihan tim pemantauan Agu 2005

Pertemuan KPK Sep 2005

Pelatihan tim pemantau dan tim pelatih Okt 2005

Pelatihan lebih dari 200 petugas pendata Jan 2006

Pemantauan kemiskinan dan kesejahteraan resmi Feb–Mar 2006

Pertemuan tahunan tim Indonesia di Bukit Bangkirai Mar 2006

Kursus penyegaran tentang SPSS dan ArcView bagi Pemkab Apr 2006

Analisis data pemantauan Apr–Jun 2006

Presentasi hasil pemantauan Jun 2006

Kerja sama baru antara CIFOR, GTZ ProBangkit dan Pemkab Sep 2006

Presentasi konsep perencanaan baru di Bappeda Sep 2006

Persiapan laporan lokasi akhir Nov 2006 - Feb 2007

Proyek uji cobaperencanaan di Long Hubung Apr 2007 

Penutupan Proyek Okt 2007 
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LaMPiran ii
LeMBar WaWanCara untuK PeMantauan 
KeMisKinan dan Kesejahteraan

Nama  Responden         

Nama  Kepala  Rumahtangga   

Nama Kampung

Nama Kecamatan

Nama Pendata

Lembar Wawancara Rumahtangga 
Pemantauan Kemiskinan Kabupaten Kutai Barat tahun 2005

Nomor Rumahtangga

Kampung Rumahtangga

Keterangan Lembar Wawancara

Tanggal

Kode Kampung  (Var 1) 

Kode Kecamatan (Var 2) 

!
Seluruh pertanyaan ini merupakan pertanyaan pada kondisi 12 bulan terakhir, dan hanya 
untuk keadaan di rumahtangga atau kampung anda!. Isi hanya satu jawaban untuk setiap 
pertanyaan

! Anggota rumahtangga adalah orang yang masih tinggal  bersama di satu rumah atau masih 
dalam tanggungan

Data Dasar Rumahtangga
Lingkari pilihan jawaban di bawah ini! Isi kotak ini dengan angka

Var 3 Berapa jumlah anggota rumahtangga anda?

Var 4 Berapa jumlah keluarga yang ada di rumahtangga 
ini?

Var 5 Berapa jumlah anggota rumahtangga laki-laki 
dewasa yang masih hidup?

Var 6 Berapa jumlah anggota rumahtangga perempuan 
dewasa yang masih hidup?

Var 7 Berapa jumlah anak laki-laki yang masih hidup (usia 
di bawah 17 tahun)?

Var 8 Berapa jumlah anak perempuan yang masih hidup 
(usia di bawah 17 tahun)?
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LiNGkARi PiLihAN jAwAbAN Di bAwAh iNi! iSi kotAk iNi DeNGAN ANGkA SeSuAi 
DeNGAN PiLihAN yANG DiLiNGkARi

Var 9 Apa suku mayoritas di rumahtangga anda?

 1 Benuaq, 2 Tunjung, 3 Bahau, 4 Kayan, 5 Kutai, 
6 Bentian, 7 Kenyah, 8 Seputan, 9 Bukat, 10 Bakumpai, 
11 Oheng, 12 Penihing, 13 Luangan, 14 Bugis, 
15 Banjar, 16 Jawa, 17 Batak, 18 Suku lain

Var 10 Apakah ada anak yatim piatu, janda atau orang/anak 
cacat di rumahtangga anda?

1 Ya, ada lebih dari satu orang

2 Ya, ada satu orang 

3 Tidak ada

Var 11 Apakah rumahtangga anda sejahtera? 

1 Tidak, kami tidak sejahtera 

2 Lumayan

3 Ya, kami sejahtera

Gizi & kesehatan

Var 12 Dalam 12 bulan terakhir, apakah pernah terjadi 
kekurangan bahan makanan selama lebih dari satu 
bulan? 

1 Ya, pernah

3 Tidak pernah

Var 13 Apakah rumahtangga anda bisa mendapatkan 
air yang bersih untuk air minum (tidak harus dari 
PDAM)? 

1 Tidak

2 Ya, tapi tidak selalu (kadang-kadang)

3 Ya, selalu bisa mendapatkan

Var 14 Apakah rumahtangga anda selalu mendapatkan 
pelayanan kesehatan baik medis (dokter, mantri) 
maupun tradisional (dukun, belian) ketika ada 
anggota rumahtangga yang sakit?

1 Tidak pernah

2 Kadang-kadang dapat

3 Ya, selalu dapat

3 Tidak pernah ada yang sakit dalam 12 bulan 
terakhir

kekayaan Materi

Var 15 (SILAKAN NILAI SENDIRI, JANGAN TANYAKAN) 
Bagaimana keadaan dan kualitas rumah responden? 

1 Di bawah standar rata-rata

2 Di standar rata-rata

3 Di atas standar rata-rata 

Var 16 (SILAKAN LIHAT SENDIRI, JANGAN TANYAKAN) 
Apakah rumahtangga anda memiliki sepeda motor 
atau mesin ces/mesin spid/ketinting? 

1 Tidak

3 Ya
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LiNGkARi PiLihAN jAwAbAN Di bAwAh iNi! iSi kotAk iNi DeNGAN ANGkA SeSuAi 
DeNGAN PiLihAN yANG DiLiNGkARi

Var 17 (SILAKAN LIHAT SENDIRI, JANGAN TANYAKAN) 
Apakah rumahtangga anda memiliki parabola atau 
kulkas? 

1 Tidak

3 Ya

Pengetahuan

Var 18 Apa tingkat pendidikan tertinggi dari anggota 
rumahtangga dewasa (termasuk kepala 
rumahtangga)? 

1 Sekolah Rakyat (SR) atau SD atau  Kejar Paket A 
atau kurang

2 SMP atau lulus kejar paket B

3 SLTA atau yang lebih tinggi atau kejar Paket C

Var 19 Apakah ada anak-anak usia 7 s/d 16 tahun di 
rumahtangga anda yang bersekolah (anak-anak yang 
dibiayai oleh rumahtangga anda)?

1 Semua tidak bersekolah

2 Ada yang bersekolah, tapi tidak semua

3 Semua anak-anak bersekolah

3 Tidak ada anak-anak yang berusia 7 s/d 17 tahun

Var 20 Apakah ada anggota rumahtangga yang memiliki 
keterampilan atau pengetahuan di luar bidang 
pertanian yang tidak didapatkan dari sekolah 
(misalnya: keahlian pengobatan tradisional, tukang 
urut, pemeliatn, pengrajin, sopir)? 

1 Tidak ada

2 Ada satu orang

3 Ada lebih dari satu orang

Var 21 Apakah anda merasa rumahtangga anda miskin? 

1 Ya, kami miskin

2 Lumayan

3 Tidak

Lingkungan Alam

Var 22 Apakah anda sering masuk hutan (rimba, alas, 
bengkar, bukan belukar muda) atau danau di wilayah 
kampung anda sendiri?

1 Tidak

3 Ya

Var 23a Seberapa banyak lingkungan alam (mis: hutan, rapak, 
danau) di wilayah kampung yang sudah rusak?

1 Lebih dari setengah

2 Setengah

3 Kurang dari setengah

4 Tidak ada yang rusak

99 Saya tidak tahu
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LiNGkARi PiLihAN jAwAbAN Di bAwAh iNi! iSi kotAk iNi DeNGAN ANGkA SeSuAi 
DeNGAN PiLihAN yANG DiLiNGkARi

Var 23b Dalam 12 bulan terakhir, apakah di wilayah kampung 
ini pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan? 
[TIDAK TERMASUK PEMBAKARAN UNTUK PERSIAPAN 
LADANG YG DILAKUKAN DENGAN BAIK]

1 Ya

3 Tidak

99 Saya tidak tahu

Var 24 Apakah masih ada burung enggang atau bangau 
tontong di sekitar hutan, rawa atau danau di 
kampung ini?

1 Tidak

3 Ya

99 Saya tidak tahu

Var 25 Apakah pernah terjadi dalam 12 bulan terakhir 
ini bahwa salah satu sumberdaya alam (mis: ikan, 
burung, hewan liar, sarang burung, rotan, gaharu, dll) 
pernah diambil sampai hampir habis?

1 Ya

3 Tidak

99 Saya tidak tahu

Var 26 Bagaimana kualitas air di sungai atau danau terdekat? 

1 Buruk

2 Sedang

3 Baik

Lingkungan ekonomi

Var 27a, 
27b & 
27c

(PILIH PALING BANYAK 3 SUMBER PENDAPATAN 
PALING PENTING) Dalam 12 bulan terakhir, apa 
sumber-sumber pendapatan uang paling diandalkan 
bagi rumahtangga anda?

1 Dagang 11 Fee lain/ganti rugi

2 Fee kayu 12 Honor pengurus 
kampung

3 Gaji PNS atau swasta 13 Pertanian (sayur, 
kopi, ternak, 
tambak)

4 Dukungan keluarga

5 Karet 14 Ikan (dari sungai 
atau danau)

6 Rotan 15 Gaharu

7 Sarang burung 16 Berburu

8 Kayu 17 Hasil hutan lainnya

9 Kerajinan tangan 18 Pelayanan (tukang, 
bengkel, dll.)

10 Kios/Warung/Toko 19 Lainnya (sebutkan)

Var 28a Ada berapa jenis pendapatan responden?

1 Satu 

3 Lebih dari satu
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LiNGkARi PiLihAN jAwAbAN Di bAwAh iNi! iSi kotAk iNi DeNGAN ANGkA SeSuAi 
DeNGAN PiLihAN yANG DiLiNGkARi

Var 28b Apakah pendapatan tersebut merupakan 
pendapatan tetap?

1 Tidak ada yang tetap

3 Ya, ada yang tetap

Var 29a Berapa lama persediaan beras atau padi anda akan 
dapat bertahan untuk bulan-bulan ke depan? 

1 Tidak ada persediaan (tidak berladang, atau 
gagal panen)

2 Sempat ada persediaan, tapi tidak cukup sampai 
panen saat ini

3 Cukup sampai panen saat ini

Var 29b Jika tidak sempat memiliki persediaan beras atau 
persediaan tidak cukup sampai panen saat ini, apakah 
rumahtangga anda selalu bisa membeli beras tanpa 
kesulitan?

1 Kadang-kadang kami tidak bisa beli beras

2 Kami selalu bisa beli beras walaupun sulit

3 Kami selalu bisa beli beras tanpa kesulitan

3 Kami memiliki persediaan cukup sampai panen 
berikutnya

Lingkungan Sosial

Var 30 Bagaimana tingkat tolong menolong (baik 
sumbangan tenaga maupun uang) antar masyarakat 
di kampung ini?

1 Rendah

2 Sedang

3 Tinggi

Var 31 Bagaimana rasa saling percaya antara orang dalam 
masyarakat di kampung ini? 

1 Rendah

2 Sedang

3 Tinggi (kebanyakan orang dapat dipercaya)

Var 32 Apakah sering terjadi permasalahan antar orang atau 
keluarga di kampung ini?

1 Ya, sering

3 Jarang terjadi

Lingkungan Politik

Var 33 Apakah anda boleh mengambil hasil alam di wilayah 
kampung ini  (mis: kayu, ikan, sarang burung, emas, 
batu sungai, pasir dll.) untuk dijual? 

1 Tidak boleh

2 Boleh tapi ada kesulitan

3 Boleh tanpa kesulitan

Var 34 Apakah rumahtangga anda bisa mendapatkan berita 
atau informasi sehari-hari (misalnya dari tv, koran, 
radio)? 

1 Tidak bisa

2 Ya, bisa

3 Ya, bahkan lebih dari satu sumber berita/
informasi
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LiNGkARi PiLihAN jAwAbAN Di bAwAh iNi! iSi kotAk iNi DeNGAN ANGkA SeSuAi 
DeNGAN PiLihAN yANG DiLiNGkARi

Var 35 Apakah anda atau anggota rumahtangga yang 
lain ikut serta dalam pengambilan keputusan 
(musyawarah) di kampung (tidak termasuk keputusan 
lembaga adat dalam penyelesaian perselisihan)?

1 Tidak pernah

2 Kadang-kadang ikut serta

3 Selalu ikut serta

Var 36 Apakah anda merasa rumahtangga anda bahagia? 

1 Tidak, kami tidak bahagia

2 Lumayan

3 Ya, kami bahagia

Modul ketergantungan hutan

Var 37 Apakah ada hasil panen ladang pada musim panen 
tahun lalu (Februari atau Maret 2005)?

1 Tidak karena tidak berladang ( LANGSUNG PILIH 
[1] PADA VAR 38 )

3 Tidak karena gagal panen

3 Ya, kami panen tahun ini

Var 38 Berapa umur lahan (setelah terakhir diladangi) yang 
digunakan untuk ladang tersebut?

1 Tidak berladang

2 Kurang dari 5 tahun

3 Antara 5 s/d 10 tahun

4 Antara 10 s/d 20 tahun

5 Lebih dari 20 tahun

6 Rimba yang belum pernah dibuka

Var 39 Dalam 12 bulan terakhir, apakah hasil hutan bukan 
kayu (mis: gaharu, rotan, damar, madu, sarang burung 
dll) penting bagi rumahtangga anda baik untuk  
pendapatan uang maupun untuk pakai sendiri?

1 Tidak penting

2 Penting

3 Sangat penting

Var 40 Dalam 12 bulan terakhir, apakah hewan buruan (mis: 
rusa, babi hutan, burung, kura-kura, ikan) penting 
bagi rumahtangga anda baik untuk  pendapatan 
uang maupun untuk pakai sendiri?

1 Tidak penting

2 Penting

3 Sangat penting

Modul Struktur dan Pelayanan

Var 41 Seberapa sulit untuk pergi ke SMP terdekat?

1 Sangat sulit, tidak bisa

2 Sulit tapi biasanya bisa

3 Mudah saja
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Var 42 Bagaimana kegiatan belajar di sekolah dimana anak-
anak kampung ini biasanya pergi?

1 Buruk

2 Sedang-sedang saja

3 Baik

Var 43 Apakah ada anak-anak usia sekolah atau kuliah (6 s/d 
24 tahun) di rumahtangga anda yang mendapatkan 
beasiswa (dari mana saja)?

1 Tidak ada

3 Ya, ada

3 Tidak punya anak usia 6 s/d 24 tahun

Var 44 Seberapa sulit untuk pergi ke tempat pelayanan 
kesehatan terdekat (mis: Pusban, Puskesmas, 
Polindes, Rumah Sakit, Bidan Kampung, dll.)?

1 Sangat sulit, tidak bisa

2 Sulit tapi biasanya bisa

3 Mudah saja

Var 45 Seberapa baik pelayanan kesehatan dimana 
masyarakat kampung ini biasanya berobat?

1 Buruk

2 Sedang-sedang saja

3 Baik

Var 46 Apakah anda memiliki kartu ASKES GAKIN atau ASKES 
KIN?

1 Tidak 

3 Ya

Var 47 Apakah anda memiliki Kartu Kompensasi BBM (KKB)?

1 Tidak

3 Ya

Var 48 Dalam 12 bulan terakhir, seberapa sering 
rumahtangga anda menggunakan BERAS RASKIN 
(bukan bantuan beras dari perusahaan atau LSM)?

1 Sering beli

2 Kadang-kadang beli

3 Tidak pernah beli

Var 49 Seberapa sulit mendapatkan kredit usaha (pinjaman) 
dari DPM, CU atau bank?

1 Tidak bisa dapat, sulit sekali

2 Sulit tapi bisa

3 Bisa dan mudah saja

4 Tidak pernah coba mengajukan karena tidak 
berminat

Var 50 Apakah selama 12 bulan terakhir ini, pernah diadakan 
pelatihan, penyuluhan, kursus atau pendampingan 
usaha  di kampung Anda?

1 Tidak pernah

3 Ya, pernah
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Var 51 Bagaimana kondisi jalan dan jembatan sampai ke 
ibukota kecamatan?

1 Tidak ada

2 Ada, dalam kondisi buruk

3 Ada, dalam kondisi baik

Var 52 Seberapa sulit untuk pergi ke pasar terdekat?

1 Sangat sulit, tidak bisa

2 Sulit, tapi biasanya bisa

3 Mudah saja

Var 53 Apakah selama 12 bulan terakhir ini anda 
mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni?

1 Tidak

3 Ya

Var 54 Bagaimana program dukungan PEMERINTAH di 
kampung anda dalam 12 bulan terakhir (secara mutu 
dan jumlah)?

1 Rendah

2 Sedang-sedang saja

3 Baik

Var 55 Bagaimana program dukungan Pihak Selain 
Pemerintah (perusahaan, lembaga, dll) di kampung 
anda dalam 12 bulan terakhir (secara mutu dan 
jumlah)?

1 Rendah

2 Sedang-sedang saja

3 Baik

Var 56 Apakah anda bisa mendapatkan fasilitas komunikasi 
lewat telephone, handphone atau radio (HT, SSB)?

1 Sangat sulit, tidak bisa

2 Sulit, tapi biasanya bisa

3 Mudah saja

Var 57 Apakah Anda bisa mendapatkan pelayanan rohani 
yang sesuai dengan kepercayaan atau agama Anda?

1 Tidak bisa

3 Ya, bisa

Var 58 Apakah di kampung ini ada tempat rekreasi seperti 
tempat olah raga atau obyek wisata atau tempat-
tempat yang dianggap sebagai obyek wisata? 

1 Tidak ada

3 Ya, ada

Var 59 Apakah anda pernah mendengar tentang GSM?

1 Tidak pernah mendengar

2 Pernah dengar, tapi kurang faham

3 Tahu tentang GSM dan faham tujuannya
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Kesejahteraan suBjeKtiF

Apakah seluruh anggota rumah tangga 
Anda secara umum memiliki waktu 
senggang? 

Apakah Anda takut akan pencurian di 
kampung Anda? 

Apakah Anda takut akan kekerasan fisik 
di kampung Anda? 

Apakah Anda merasa rumah tangga Anda 
terlibat dalam kehidupan kampung? 

Apakah rumah tangga Anda termasuk 
makmur? 

Apakah Anda merasa rumah tangga 
Anda dihormati di kampung Anda? 

Kesehatan dan giZi

Seberapa sering keluarga Anda 
mengonsumsi daging, ayam, ikan atau 
telur selama 12 bulan terakhir? 

Pernahkah keluarga Anda kekurangan 
daging, ayam, ikan atau telur selama lebih 
dari 1 bulan dalam 12 bulan terakhir?

Apakah keluarga Anda makan nasi setiap 
hari?  

Pernahkah keluarga Anda kekurangan beras 
selama lebih dari satu bulan dalam 12 bulan 
terakhir?

Dapatkah keluarga Anda memperoleh air 
minum bersih? 

Berapa jumlah anggota keluarga yang sakit 
parah selama 12 bulan terakhir? 

Adakah anggota keluarga yang terjangkit 
penyakit kronis selama 12 bulan terakhir?

Bila ada anak di bawah umur 5 tahun di 
keluarga Anda, pernahkah mereka berada 
di bawah ‘garis merah’ [rasio tinggi–berat 
badan]? 

Apakah jenis perawatan kesehatan yang 
tersedia bila ada anggota keluarga yang sakit?

Adakah anak di bawah 5 tahun di keluarga 
Anda yang meninggal dalam 12 bulan 
terakhir?

Adakah perempuan di keluarga Anda yang 
meninggal selama masa kehamilan atau saat 
melahirkan dalam 12 bulan terakhir? 

LaMPiran iii
daFtar PanjanG indiKator Kesejahteraan
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KeKayaan Materi

Bagaimana kondisi rumah ini?

Apakah rumah tangga Anda memiliki 
listrik?

Apakah rumah Anda tersambung dengan 
saluran pipa air?

Apakah anggota keluarga Anda memiliki 
baju sendiri untuk kegiatan sehari-hari dan 
kegiatan khusus (misalnya, untuk sekolah, 
ke gereja/masjid, untuk beribadah)?

Apakah keluarga Anda memiliki sepeda 
motor atau perahu motor?

Apakah keluarga Anda memiliki antena 
parabola?

Apakah keluarga Anda memiliki gergaji 
mesin atau kulkas?

Pengetahuan

Adakah anggota keluarga dewasa yang 
menikmati pendidikan sekolah formal?

Apa tingkat pendidikan tertinggi yang 
didapatkan anggota keluarga dewasa di 
rumah tangga Anda? 

Adakah anggota keluarga dewasa yang 
mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi 
daripada SLTA?

Bila terdapat anak-anak usia sekolah dasar 
(6 sampai 16 tahun), apakah mereka 
bersekolah? 

Adakah anak-anak yang bolos sekolah 
selama lebih dari 2 minggu selama 12 bulan 
terakhir?  

Adakah anggota keluarga dewasa Anda 
yang dapat membaca?  

Adakah anggota keluarga yang memiliki 
kualifikasi di luar bidang pertanian 
(misalnya, penyembuhan, kerajinan tangan, 
pertukangan, sopir mobil)? 

lingKungan alaM

Bagaimana kondisi hutan di kampung 
Anda? 

Pernahkah terjadi kebakaran hutan 
atau vegetasi (bukan kebakaran untuk 
menyiapkan ladang) dalam kurun 12 bulan 
terakhir?

Apakah masih terdapat rusa sambar di 
hutan sekitar kampung Anda?

Bila masih terdapat rusa sambar, bagaimana 
kira-kira perubahan populasinya dalam 
kurun 12 bulan terakhir ini?  

Apakah masih terdapat burung enggang di 
hutan sekitar kampung Anda? 

Bila masih terdapat burung enggang, 
bagaimana kira-kira perubahan populasinya 
dalam kurun 12 bulan terakhir ini? 

Bagaimana kira-kira perubahan populasi 
ikan di sungai/danau kampung dalam 
kurun 12 bulan terakhir? 

Apakah rotan manau (spesies rotan 
berdiameter besar yang tumbuh dengan 
tangkai tunggal) masih dapat ditemukan di 
hutan sekitar kampung Anda?

Bila masih terdapat rotan manau, bagaimana 
perubahan populasinya dalam kurun 12 
bulan terakhir ini?  

Apakah air sungai yang digunakan untuk 
mandi dan mencuci masih jernih?  

Pernahkah terjadi kekurangan air sungai 
(untuk mandi dan mencuci) selama 12 
bulan terakhir?  

Pernahkah dilakukan pengambilan produk 
hutan bukan kayu (seperti ikan, burung, 
hewan liar, sarang burung, rotan, gaharu) 
selama 12 bulan terakhir hingga mencapai 
suatu situasi di mana sumber daya hutan 
tersebut nyaris hilang?  

Berapa banyak lahan/hutan yang digunakan 
secara tradisional (misalnya, untuk 
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pertanian perladangan, kebun hutan) yang 
telah dialihkan menjadi lahan yang dikelola 
perusahaan? 

lingKungan eKonoMi

Bagaimana perubahan pendapatan 
keuangan rumah tangga Anda dalam 12 
bulan terakhir?  

Apakah rumah tangga Anda memiliki 
sumber pendapatan alternatif selain yang 
selama ini digunakan?  

Berapa banyak pembeli yang tertarik 
membeli hasil/produk Anda?  

Apakah rumah tangga Anda membeli aset/
peralatan kerja apa saja selama 12 bulan 
terakhir (misalnya, sepeda motor untuk 
menjual sayuran, untuk ojek atau untuk 
pergi ke kantor)?

Apakah rumah tangga Anda memiliki 
simpanan yang mudah diuangkan?

Berapa jumlah sumber pendapatan yang 
dimiliki rumah tangga Anda selama 12 
bulan terakhir?  

Apakah rumah tangga Anda memiliki 
sumber pendapatan yang bisa dianggap 
andal/aman?  

Berapa lama persediaan beras Anda akan 
habis dari sekarang? 

Bila Anda tidak menanam padi tahun 
lalu, apakah rumah tangga Anda mampu 
membeli beras tambahan?

Apakah rumah tangga Anda menanam 
tanaman yang dapat dijual atau memelihara 
ternak (misalnya, tanaman pangan, karet, 
kopi, ternak, ikan)?

Berapa jumlah kebun hutan yang dimiliki 
rumah tangga Anda (misalnya, kebun 
rotan, kebun karet, kebun hutan campuran/
simpukng)?  

Bila rumah tangga Anda memiliki kurang 
dari 5 kebun hutan, adakah salah satu yang 
lebih luas daripada rata-rata?  

Apakah rumah tangga Anda mengolah 
ladang, sawah, rapak tahun ini?  

Jika rumah tangga Anda tidak mengolah 
ladang, sawah, rapak tahun ini, apa 
alasannya?  

Jika mengolah ladang, sawah, rapak tahun 
ini, berapa banyak yang disiapkan? 

Bila hasil padi tidak memadai, apakah 
rumah tangga Anda dapat membeli 
tambahan beras?  

lingKungan sosial

Dapatkah keluarga Anda memperoleh (uang 
tunai atau beras; termasuk bantuan dari 
keluarga) bila ada keperluan mendadak?  
Apakah Anda sepakat bahwa warga kampung 
ini secara umum bersedia membantu bila 
ada yang membutuhkan? 

Apakah rumah tangga Anda membantu 
orang lain di kampung ini selama 12 bulan 
terakhir?  

Apakah rumah tangga Anda menerima 
bantuan dari orang lain di kampung ini 
selama 12 bulan terakhir?  

Seberapa sering rumah tangga Anda 
berpartisipasi dalam kegiatan gotong-
royong dalam 12 bulan terakhir?

Bagaimana tingkat partisipasi gotong-
royong di kampung Anda?  

Apakah Anda sepakat warga di sini secara 
umum dapat dipercaya?  

Apakah konflik di kampung Anda biasanya 
terselesaikan dengan baik?  

Seberapa sering konflik pecah di kampung 
Anda selama 12 bulan terakhir? 
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lingKungan PolitiK

Apakah Anda atau anggota rumah tangga 
lainnya berpartisipasi dalam pengambilan 
keputusan di kampung Anda? 

Apakah rumah tangga Anda merasa terjamin 
dalam hal kepemilikan lahan? 

Dapatkah Anda memperoleh kayu dari 
hutan untuk dijual atau digunakan sendiri?  

Dapatkah Anda memperoleh hasil hutan 
bukan kayu (misalnya, rotan, madu, gaharu, 
sarang burung walet, hewan buruan) untuk 
dijual atau digunakan sendiri? 

Bila rumah tangga Anda mengolah lahan 
padi tahun ini, siapa pemilik lahan yang 
digunakan untuk tanaman padi tersebut? 
 
Dapatkah rumah tangga Anda memperoleh 
berita/informasi setiap hari?  

Pernahkah terjadi sengketa batas-batas 
kampung dengan kampung tetangga?  

Adakah peraturan kampung resmi (Perkam) 
yang dibuat oleh Badan Perwakilan 
Kampung (BPK)? 

Prasarana dan layanan

Apakah petugas kesehatan ada di tempat 
saat diperlukan? 

Dapatkah fasilitas kesehatan terdekat 
(apotek, pusat kesehatan masyarakat, 
klinik) dijangkau dalam waktu 30 menit 
dengan menggunakan fasilitas transportasi 
umum daerah?  

Dapatkah fasilitas kesehatan dijangkau 
dengan berjalan kaki (dalam waktu 30 
menit)?

Adakah tenaga kesehatan (dokter, perawat, 
bidan) yang bertugas tetap di kampung ini 
atau di lingkungan terdekat?  

Dapatkah klinik terdekat (puskesmas/
rumah sakit) dijangkau dalam waktu 
30 menit dengan menggunakan fasilitas 
transportasi umum daerah?  

Apakah para guru mengajar semua pelajaran 
berdasarkan jadwal?  

Dapatkah sekolah menengah terdekat 
(SLTP) dijangkau dalam waktu 30 menit 
dengan menggunakan fasilitas transportasi 
umum daerah?  

Dapatkah SLTP itu dijangkau dengan 
berjalan kaki (dalam waktu 30 menit)? 

Dapatkah sekolah menengah atas terdekat 
(SLTA) dijangkau dalam waktu 30 menit 
dengan menggunakan fasilitas transportasi 
umum daerah?  

Apakah Anda memiliki akses ke 
telekomunikasi (HT, SSB, HP, Wartel) di 
kampung Anda atau di kampung terdekat?  

Bagaimana tingkat komitmen pegawai 
pemerintah daerah terhadap warga di 
kampung Anda? 

Seberapa sulitkah untuk menjangkau 
ibukota kabupaten?

Berapa banyak pasar yang dapat dijangkau 
dalam waktu 30 menit dengan menggunakan 
fasilitas transportasi umum daerah?  

Dapatkah pasar-pasar itu dijangkau dengan 
berjalan kaki (dalam waktu 30 menit)? 

Dapatkah Anda membeli pakaian, makanan 
atau peralatan rumah tangga di kampung 
ini atau di kampung terdekat? 
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LaMPiran iV
KendaLa PaLinG reLeVan BaGi 
Kesejahteraan WarGa KaMPunG

Aspek kesejahteraan Perempuan Laki-laki biasa† Warga elit kampung ‡

Pendidikan 16,35% 19,44% 15,46%

Kesehatan 12,50% 9,72% 15,46%

Bencana 10,58% 8,33% 11,34%

Pekerjaan 6,73% 8,33% 6,19%

Air bersih 5,77% 2,78% 1,03%

Biaya sekolah 5,77% 1,39% 3,09%

Aset 5,77% 5,56% 2,06%

Pendapatan 5,77% 6,94% 6,19%

Akses sumber daya alam 4,81% 1,39% 4,12%

Bantuan Pemda 4,81% 5,56% 10,31%

Pasar 4,81% 5,56% 3,09%

Kesadaran 3,85% 4,17% 4,12%

Transportasi 3,85% 5,56% 8,25%

Kerja sama 1,92% 4,17% 0,00%

Perumahan 1,92% 5,56% 0,00%

Isu budaya 1,92% 1,39% 1,03%

Akses untuk mendapatkan modal 0,96% 0,00% 3,09%

Ketidakpastian 0,96% 1,39% 0,00%

Listrik 0,96% 2,78% 5,15%

† Warga yang tidak termasuk warga elit kampung.
‡ Para anggota organisasi masyarakat formal maupun informal 
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LaMPiran V
Biaya KoMPensasi resMi (rP) untuK jenis 
tanaMan tertentu

Spesies tanaman 1993 2003 Perubahan dibanding dengan 
perubahan harga beras

Sega (rotan) 7.500 75.000 200%

Jepung (rotan) 4.500 75.000 333%

Semambu (rotan) 3.000 30.000 200%

Cempedak 25.000 101.250 81%

Lai 75.000 247.500 66%

Langsat 10.000 247.500 495%

Rambutan 25.000 118.125 95%

Salak 15.000 50.625 68%

Benggeris 42.000 1.500.000 714%

Harga beras  
(Kecamatan Jempang)

600 3.000

Sumber: Bupati Kutai Barat (2003), data lapangan dari Kabupaten Kutai 1993 (tidak diterbitkan).
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LaMPiran Vi
diaGraM BatanG KeMisKinan dan 
Kesejahteraan KeCaMatan
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Kemiskinan adalah masalah yang persisten di Indonesia. Tujuh tahun setelah dimulainya 
desentralisasi hanya terlihat sedikit peningkatan pada kesejahteraan masyarakat. 
Pemerintah daerah telah memperoleh kesempatan dan tanggung jawab baru untuk 
melaksanakan pembangunan, tetapi hanya beberapa kabupaten saja yang mempunyai  
kemampuan dan pengalaman yang diperlukan untuk mengurangi kemiskinan secara 
efektif. Laporan ini menyajikan potret kemiskinan dan kesejahteraan di Kutai Barat, sebuah 
kabupaten yang baru didirikan pada tahun 1999. Hasil survei terhadap sekitar 10000 rumah 
tangga dari 222 desa, 6 penelitian khusus mengenai masyarakat, data penginderaan jarak 
jauh dan beberapa lokakarya, menunjukkan aspek-aspek kesejahteraan mana yang berada 
dalam kondisi kritis dan di bagian mana intervensi sangat dibutuhkan segera.

Laporan ini menganalisa sebab-sebab kemiskinan dan memberikan rekomendasi praktis 
untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan perencanaan pembangunan dan 
program pengurangan kemiskinan.

Publikasi ini merupakan salah satu dari tiga laporan mengenai proyek “Menjadikan pemerintah daerah 
lebih tanggap terhadap kemiskinan: Pengembangan indikator dan alat untuk mendukung pengembangan 
penghidupan yang berkelanjutan dalam desentralisasi” yang dilakukan oleh CIFOR dan mitranya di 
Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Malinau, Indonesia dan di wilayah Pando, Bolivia. Laporan-laporan 
tersebut menganalisa dampak desentralisasi terhadap kehidupan warga masyarakat yang kehidupannya 
bergantung pada hutan dan memberikan saran praktis kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan 
kebijakan dan tindakan dalam pengentasan kemiskinan. Ketiga laporan penelitian ini dikaji secara 
bersamaan dan dan diterbitkan dalam format yang bisa diunduh dari website (www.cifor.cgiar.org/
publications). Buku dapat dipesan melalui d.hubudin@cgiar.org.
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