
Menuju Kesejahteraan: Pemantauan Kemiskinan di Malinau, Indonesia 

Kemiskinan adalah masalah yang persisten di Indonesia. Dengan desentralisasi, 
pemerintah daerah mempunyai peran baru untuk secara langsung 
mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
daerahnya sesuai kebutuhan dan keadaan setempat. Akan tetapi  Pemerintah 
daerah masih kekurangan kapasitas dan pengalaman yang diperlukan untuk 
mengurangi kemiskinan secara efektif. Laporan ini menunjukkan bagaimana 
sistem pemantauan spesifik lokal dapat dikembangkan dan diterapkan. Hasil 
penerapannya di Malinau menghasilkan gambaran awal mengenai kemiskinan 
dan 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.

Kajian pengentasan kemiskinan dan 
indikator-indikator keluarga miskin yang 

tergantung pada hasil hutan
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rIngkasan eksekUtIf

Pada tahun 2003, CIFOR bersama para 
mitranya, dengan dukungan dana dari 
Bundesministerium für Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), 
memulai sebuah proyek untuk membantu 
pemerintah daerah memenuhi  peran 
penanggulangan kemiskinan dan perbaikan 
kehidupan di pedesaan. Untuk itu, dipilihlah 
dua lokasi studi kasus, Kabupaten Malinau 
dan Kutai Barat, yang keduanya merupakan 
kabupaten terpencil di kawasan berhutan.

Tujuan umum proyek ini adalah membantu 
pemerintah daerah mengembangkan 
kebijakan yang lebih tanggap bagi 
penanggulangan kemiskinan dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat 
miskin di kawasan pedesaan, lebih khusus 
lagi di kawasan berhutan. Guna mencapai 
tujuan ini, fokus utama proyek adalah 
pengembangan sistem pemantauan dengan 
menggunakan indikator yang sesuai bagi 
daerah yang bersangkutan. Indikator tersebut 
akan dipakai untuk memantau perubahan 
tingkat kemiskinan dan dampak program 
pemerintah terhadap kemiskinan dan 
masyarakat miskin, khususnya yang tinggal 
di dalam dan di sekitar kawasan hutan. 
Sejumlah penelitian lain menyumbang 
terlaksananya proyek dan memberikan 
informasi tambahan mengenai berbagai 
aspek dan persepsi kemiskinan. Beberapa 

dari peneliti itu adalah: (1) Agus Andrianto 
mengadakan studi kasus tentang peran 
pemerintah daerah dalam menanggulangi 
kemiskinan di Kabupaten Malinau dan 
Kutai Barat, Kalimantan Timur, Indonesia, 
yang mencakup survei tentang persepsi 
kemiskinan di kalangan pejabat daerah; 
(2) Erna Rositah meneliti kemiskinan pada 
masyarakat desa hutan di Malinau; dan (3) 
Oding Affandi secara khusus mencermati 
kebijakan desentralisasi dan dampaknya 
terhadap kehidupan masyarakat hutan. 
Dalam penelitian yang disebut terakhir, 
dilakukan pula tinjauan khusus terhadap 
kebijakan pemerintah daerah di bidang 
Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu 
(IPPK) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu (IUPHHK) selama periode 
awal desentralisasi.

Kendati demikian, upaya utama tetap 
diarahkan pada pengembangan sistem 
pemantauan. Untuk menangkap semua 
sisi kemiskinan dan kesejahteraan, sistem 
pemantauan ini dikembangkan dengan 
menggunakan kerangka multidimensi Nested 
Spheres of Poverty (NESP) (Gönner, dkk. 
2007). Dalam model NESP, kemiskinan dan 
kesejahteraan tersusun dari berbagai lingkup 
atau aspek-aspek kehidupan sehari-hari. 
Pusat model ini adalah kesejahteraan subyektif. 
Lingkungan inti yang mempengaruhi 
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kesejahteraan subyektif meliputi kesehatan, 
kekayaan dan pengetahuan. Ketiganya—
dan dengan sendirinya juga kesejahteraan 
subyektif—dipengaruhi oleh konteks. Yang 
dimaksud lingkup konteks di sini mencakup 
aspek alam, ekonomi, sosial dan politik yang, 
baik langsung maupun tidak langsung, 
mempengaruhi lingkungan inti. Sedangkan 
lingkup konteks dipengaruhi oleh prasarana 
dan pelayanan. 

Model ini memerlukan pengembangan 
dan pemilihan sejumlah indikator yang 
sesuai yang akan digunakan dalam 
pemantauan. Sistem pemantauan itu sendiri 
dikembangkan dan diujicobakan dengan 
mengikuti delapan langkah utama berikut: 
1. Peletakan dasar: lokakarya multi-pihak 

dengan melibatkan pemerintah daerah 
dan LSM; 

2. Survei dasar; 
3. Pembentukan tim pemantau di tingkat 

Kabupaten; 
4. Pengembangan indikator dan daftar 

wawancara; 
5. Pengujian sistem di lapangan; 
6. Entri data dan analisis; 
7. Pengarusutamaan pemantauan 

kemiskinan dalam program rutin 
pemerintah daerah;  

8. Pengembangan dan uji coba sistem 
pemantauan oleh masyarakat.

Hasilnya adalah sistem pemantauan 
yang sesuai untuk digunakan di tingkat 
kabupaten. Sayang sekali di Malinau 
sistem ini tidak dapat diterapkan secara 
menyeluruh. Pemerintah daerah Malinau 
mempertahankan pendekatan yang sangat 
sektoral dan cara kerja yang sangat birokratis 
(kendati terbukanya peluang oleh reformasi 
politik sementara, perubahan terjadi sangat 
lambat bila didorong oleh adanya pelopor 
atau agen perubahan. Penanggulangan 
kemiskinan harus dikaitkan dengan 
perencanaan keseluruhan, tetapi prakarsa 
pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam 
perencanaan yang baik masih terbatas. Ini 
terjadi karena keputusan akhir sering kali 
berada di luar kekuasaan mereka.
Meskipun sistem pemantauan ini tidak 

dapat digunakan secara menyeluruh, 
beberapa dampak positif tetap muncul. 
Pertama, pengembangan kapasitas staf yang 
terlibat. Sejumlah kegiatan dan diskusi 
yang dilakukan berhasil meningkatkan 
kesadaran bahwa kemiskinan bersifat 
multidimensi dan memerlukan pendekatan 
yang bersifat lintas sektoral atau holistis. 
Tercipta pula pemahaman yang semakin 
baik akan perlunya indikator yang khas 
untuk masing-masing daerah., Beberapa 
indikator kemiskinan yang dikembangkan 
oleh proyek ini telah digunakan dalam 
survei pemerintah. Aktivitas lapangan juga 
meningkatkan pengetahuan dan pengalaman 
langsung staf tentang berbagai kondisi di 
masyarakat dan kepedulian mereka terhadap 
penanggulangan kemiskinan.

Di samping itu, informasi yang diperoleh 
dari survei dasar dan dua survei pemantauan 
kemiskinan menghasilkan pemahaman awal 
tentang kondisi kemiskinan. Hasil yang 
paling kentara adalah rendahnya indeks 
sektor ekonomi di semua kecamatan, 
kecuali di kecamatan Sungai Boh.1 Kayan 
Hulu dan Malinau Barat tampil sebagai 
kecamatan dengan tingkat kesejahteraan 
paling rendah. Sektor alam juga mendapat 
skor rendah, kendati tutupan hutan masih 
mencapai sekitar 90%. Rendahnya skor 
yang diberikan untuk lingkungan alam ini 
menunjukkan persepsi masyarakat tentang 
penurunan sumber daya alam (khususnya 
kayu) akibat eksploitasi besar-besaran selama 
2000-2003. Jarak dan kesulitan bepergian 
tidak mempengaruhi semua aspek secara 
seragam. Pengaruh ini menjadi nyata bila, 
misalnya, keterpencilan dikaitkan dengan 
kondisi kesehatan atau pendidikan.  

Dengan membandingkan hasil survei 
dasar 2003 dan survei pemantauan 2004-
2005, jelaslah bahwa masyarakat setempat 
mengakui adanya peningkatan akses 
pendidikan dan pelatihan, tingkat pelayanan 
dan prasarana, serta akses layanan kesehatan 
dan pemenuhan kebutuhan pangan.

Survei-survei di atas menegaskan pandangan 
kami bahwa untuk menggambarkan status 
kemiskinan, pengukuran terhadap satu 
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aspek kemiskinan saja tidaklah cukup. 
Kemiskinan bersifat multidimensi dan 
mencakup aspek-aspek kebutuhan dasar 
serta konteks pendukung yang lebih 
luas, di mana persepsi individu terhadap 
aspek-aspek tersebut bersifat subjektif dan 
dipengaruhi konteks. Subjektivitas ini 
juga menunjukkan perlunya kriteria yang 
khas daerah, terutama karena perbedaan 
mata pencaharian dan sumber daya alam 
mendorong cara penyelesaian kebutuhan 
yang berbeda-beda pula.

Dengan model kemiskinan multidimensi 
atau NESP, pemahaman yang lebih 
menyeluruh tentang kemiskinan dapat 
diperoleh dan sistem pemantauan yang sesuai 
dapat dikembangkan. Berbagai penyebab 
kemiskinan seperti yang disebut oleh para 
pemangku kepentingan (stakeholder) dapat 
dihubungkan dengan aspek-aspek pada 
model ini. Meskipun tidak menyatakannya 
secara eksplisit, para pemangku kepentingan 
memahami berbagai aspek dalam model 
tersebut, dan paham pula bahwa kemiskinan 
antara daerah satu dengan daerah lainnya 
sering kali tidak sama dan, karenanya, 
diperlukan indikator yang khas untuk daerah 
tersebut. Memang pemerintah daerah telah 
berupaya menyesuaikan program-program 
penanggulangan kemiskinan nasional 
dengan kondisi setempat (misalnya dengan 
distribusi beras), tetapi keberhasilan upaya 
ini memerlukan penyesuaian yang belum 
dimungkinkan dalam kerangka birokrasi 
pemerintah saat ini. Intervensi pemerintah 
masih diarahkan pada pemenuhan 
kebutuhan pokok, seperti beras murah, 
asuransi kesehatan dan bantuan tunai, 
sementara pengembangan lingkungan yang 

mendukung masyarakat untuk mengatasi 
kemiskinannya sendiri masih terabaikan. 

Pemerintah juga cenderung memandang 
kemiskinan dari tingkat desa, sementara 
penelitian kami menunjukkan bahwa 
terdapat tingkat-tingkat kemiskinan yang 
berbeda. Misalnya, di tingkat rumah 
tangga, orang miskin karena tidak memiliki 
cukup kekayaan materi atau pengetahuan. 
Di sisi lain, orang mungkin memiliki 
sumber daya yang cukup untuk mengatasi 
kemiskinannya tetapi rentan terhadap 
krisis eksternal, seperti merosotnya harga 
komoditas (misalnya gaharu dan karet) atau 
meningkatnya harga minyak. Tidak semua 
rumah tangga memiliki alternatif yang 
memadai (koneksi, sumber pendapatan 
lain, tabungan), dan tidak pula semua dari 
mereka selalu memiliki jaring pengaman. 
Pergeseran dari ekonomi kebutuhan ke arah 
ekonomi keserakahan menciptakan sekat 
antara penduduk ‘asli’ dan ‘pendatang baru’, 
dan mengikis kerukunan sosial dan rasa 
gotong-royong.

Terkait dengan sistem pemantauan ini, 
pemerintah daerah bersikap mendukung, 
tetapi beberapa dinas dan lembaga 
pemerintah masih sulit untuk dilibatkan. 
Dukungan politik untuk penanggulangan 
kemiskinan belum diterjemahkan ke 
dalam tindakan. Kedudukan Komite 
Penanggulangan Kemiskinan (KPK) sebagai 
badan yang mengkoordinasi upaya-upaya 
penanggulangan kemiskinan masih lemah 
karena lemahnya kepemimpinan, alokasi 
dana, dan strategi atau program yang jelas 
dan terkoordinir. 
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BaB 1
penDahUlUan

Masalah 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 menyusul  
tahun yang berat 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; Agusta 
2006; Lesmana 2006; Sugema 2006). 
Kebingungan mengenai angka kemiskinan 
dan definisi kemiskinan ini timbul karena 
setidaknya terdapat tiga sistem pengukuran 
yang sama-sama dapat digunakan untuk 
menentukan siapakah warga miskin itu:
•	 Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan 

konsep garis kemiskinan yang ditentukan 
di tingkat daerah terkait dengan konsumsi 
rumah tangga, misalnya Rp 114.841,00 
per kapita per bulan untuk kategori 
miskin ekstrem dan Rp 136.847,00 per 
kapita per bulan untuk kategori miskin; 

•	 Badan Koordinasi Keluarga Berencana 
Nasional mengukur kemiskinan dari 
sisi kebutuhan pokok keluarga, seperti 
pangan, sandang dan papan atau 
perumahan dan mengelompokkan 
kesejahteraan ke dalam beberapa 

tingkatan, misalnya prasejahtera, 
sejahtera I, sejahtera II, dst.

•	 Pengumpulan data oleh Kabupaten 
untuk menunjang gerakan swasembada. 
Berdasarkan data yang terkumpul, desa-
desa dikelompokkan ke dalam kategori 
swadaya, swakarya atau swasembada 
berdasarkan laporan kepala desa. 

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, terutama yang tinggal 
di dalam dan sekitar hutan. Kemiskinan di 
kawasan hutan nyaris tidak tampak karena 
penanggulangan kemiskinan tidak dianggap 
sebagai mandat dari lembaga kehutanan.

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

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia 
semakin memperburuk keadaan. Pada 
tahun 1998, jumlah rakyat miskin di 
Indonesia mencapai sekitar 24,2% dari total 
penduduk, sebuah lonjakan dibandingkan 
dengan 11,3% pada 1996 (Gambar 1). 
Kenaikan tajam akibat krisis ekonomi 
dan politik 1998-1999 ini memaksa 
Pemerintah Indonesia untuk merombak 
kebijakan ekonomi dan mereformasi sistem 
pemerintahannya. Kebijakan desentralisasi 
yang dicetuskan tahun 1999 merupakan 
bagian dari reformasi ini. Dengan 
desentralisasi, pemerintah daerah memiliki 
wewenang sekaligus tanggung jawab atas 
penanggulangan kemiskinan di daerahnya 
masing-masing.

Di tingkat nasional, empat presiden 
berturut-turut mengeluarkan serangkaian 
kebijakan pengentasan kemiskinan yang 
bermuara menjadi tiga jenis kebijakan yang 
membentuk kepentingan kabupaten dalam 
agenda penanggulangan kemiskinan. (1) 
Anjuran nasional untuk mengembangkan 
dan menerapkan Strategi Penanggulangan 
Kemiskinan (SPK) sesuai permintaan 

IMF. Di antara upaya yang ditempuh, 
SPK membentuk Komite Penanggulangan 
Kemiskinan yang bertanggung jawab 
menciptakan strategi pengentasan 
kemiskinan di tingkat kabupaten, propinsi 
dan pusat. (2) Program bantuan nasional 
yang ditujukan untuk meningkatkan 
keamanan pangan dan mengurangi 
kerentanan ekonomi. Program bantuan 
nasional ini diwujudkan dengan memberi 
subsidi penting, seperti beras, yang 
penyalurannya diserahkan pada kabupaten. 
Di sektor kehutanan, Proyek Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan (didanai dengan Dana 
Reboisasi Nasional) memberi subsidi bagi 
individu untuk menanam pohon. (3) 
Kepentingan kabupaten sendiri untuk 
menciptakan desa yang mandiri dan makmur 
untuk mempertahankan stabilitas keuangan 
kabupaten. Kepentingan kabupaten 
dalam menciptakan kemandirian desa ini 
mendorong mereka untuk menggalakkan 
pemberdayaan dan gerakan kemakmuran 
serta program hutan kemasyarakatan. Akan 
tetapi upaya ini tidak semata-mata diarahkan 
pada kelompok miskin tertentu, melainkan 
sebagai pendorong perkembangan ekonomi 
secara umum.

Dengan demikian, pemerintah daerah 
memiliki peran langsung baru dalam 
penanggulangan kemiskinan dan 
perbaikan kesejahteraan di daerah. Pada 

Gambar 1. Persentase rakyat miskin di Indonesia.  
 Sumber: BPS (2004a, b).
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saat bersamaan, Pemda dimungkinkan 
menyelesaikan masalah-masalah yang 
khas di daerahnya masing-masing sesuai 
dengan persepi dan prioritas daerah 
tersebut, dan menguji intervensi-intervensi 
yang khas untuk daerahnya. Akan tetapi 
bagaimana kabupaten dapat membidik 
kalangan miskin jika mereka tidak tahu 
pasti siapakah yang miskin dan penyebab 
kemiskinan mereka? Bagaimana kabupaten 
dapat mengembangkan kebijakan yang baik 
bila terdapat kerancuan dan kekurangan 
informasi, bila informasi masih didasarkan 
pada kerancuan unit (rumah tangga, 
keluarga dan desa), sementara kriteria 
dan kewenangan berada di tangan banyak 
lembaga? Bagaimana kabupaten dapat 
menerapkan SPK yang sejalan dengan SPK 
propinsi dan pusat sesuai permintaan IMF?

Peran pemerintah daerah yang baru 
ini  sudah pasti akan bertambah pada 
beberapa tahun mendatang. Mengingat 

mendesaknya masalah dan peluang yang 
terkait dengan pembentukan pemerintah 
daerah yang kuat, CIFOR bersama para 
mitranya memulai sebuah proyek untuk 
mengembangkan alat yang dapat membantu 
pemerintah daerah menghadapi peran baru 
mereka dalam menanggulangi kemiskinan 
dan meningkatkan mutu kehidupan di 
pedesaan.

Malinau adalah salah satu kabupaten yang 
dipilih sebagai lokasi studi kasus. Sebagai 
kabupaten baru yang dibentuk sejak periode 
desentralisasi, kasus Malinau memberi 
banyak pelajaran penting dalam hal tata 
pemerintahan daerah. Selain itu, Malinau 
merupakan contoh kawasan berhutan 
dan terpencil dengan kekayaan sumber 
daya alam yang kurang dapat diakses 
oleh penduduknya. Meskipun demikian, 
kemiskinan di kawasan hutan seperti di 
Malinau ini, masih kurang dipahami.

Kantor Bupati Malinau (Foto: Stefan Seitz)

Kantor DPRD Kabupaten Malinau (Foto: Stefan Seitz)
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Malinau adalah kabupaten baru yang 
dibentuk pada tahun 1999 sebagai 
pemekaran Kabupaten Bulungan. Terletak 
di kawasan pedalaman dan berbatasan 
langsung dengan Serawak, kabupaten ini 
hanya dapat dijangkau dengan pesawat 
terbang atau perahu melalui Sungai Sesayap 
dan Sungai Kayan. Karena sulit dijangkau, 
kawasan ini menjadi salah satu area hutan 
dengan sisa-sisa hutan dipterokarp terkaya 
di Kalimantan Timur (Gambar 2). Hingga 
kini, hutan merupakan aset utama Malinau, 
bahkan 83% dari kawasan Kabupaten 
Malinau ditetapkan sebagai lahan hutan 
negara (Bappeda dan BPS Kabupaten 
Malinau 2005). Tidak semua lahan dapat 
dibudidayakan karena topografinya yang 
berat membatasi akses. Selain itu, pada era 
1990-an, seluas 1 juta hektar lahan hutan 
disisihkan untuk Taman Nasional Kayan 
Mentarang. Kawasan hutan yang tersisa 
dibagi ke dalam izin-izin pengusahaan hutan 
(HPH) berskala besar dengan luas antara 
50.000-200.000 hektar yang dikelola oleh 
pemegang HPH  yang ditunjuk pemerintah 
pusat pada era 1960-an, termasuk Inhutani 
I dan II. Kayu, lahan hutan dan kawasan 
lindung dikendalikan secara terpusat oleh 
Departemen Kehutanan dan kroni-kroni 
Presiden Soeharto.3  

Reformasi yang dimulai tahun 1998 
mengawali proses desentralisasi dan 
demokratisasi. Gerakan ini mengubah peta 
politik di kabupaten-kabupaten, terutama di 
kabupaten muda seperti Malinau. Meskipun 
desentralisasi secara resmi baru berjalan mulai 
Januari 2001, tetapi perubahan di lapangan 
sudah dimulai langsung setelah kabupaten 
baru ini dibentuk (Rhee 2000). Bupati 
Malinau pertama ditunjuk oleh Menteri 
Dalam Negeri, kedua ditunjuk oleh DPRD, 
dan yang ketiga (saat ini) dipilih langsung 
oleh rakyat pada tahun 2004. Sebagaimana 
di tempat-tempat lain di Indonesia, 
Malinau memanfaatkan desentralisasi untuk 
menerima staf yang berasal dari dalam daerah 
sendiri agar komposisi staf tidak didominasi 
oleh pegawai yang berasal dari tempat lain 
seperti di masa lalu. Akibatnya, hampir 
semua pegawai kabupaten merupakan putra 
daerah. Dengan sistem kepegawaian baru 
ini, hubungan keluarga langsung antara 
pejabat pemerintah dan warga merupakan 
hal yang umum. Makin banyak warga 
setempat semakin berpengaruh penting 
dalam pemerintah. Demikian pula afiliasi 
etnis makin penting .

Reformasi membawa keuntungan besar 
bagi Malinau. Untuk pertama kalinya, 
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warga yang tinggal di kawasan hutan 
terpencil memiliki akses langsung terhadap 
pemerintah dan makin banyak sumber 
daya pemerintah disalurkan ke daerah-
daerah terpencil. Kabupaten diminta 
memperoleh pendapatan sendiri4 melalui 
sumber-sumber yang ditentukan dalam 
UU 25 tentang Perimbangan Keuangan 
(Depdagri 1999). Selama tahun-tahun 
pertama otonomi, kabupaten dengan bebas 
mengambil keputusan demi kepentingannya 
sendiri yang, sering kali, berdampak 
negatif terhadap kabupaten tetangga dan 
mengabaikan propinsi yang lebih luas. 
Karena itulah, undang-undang otonomi 
daerah direvisi dengan menjadikan propinsi 
sebagai pemegang fungsi koordinasi dan 
pengawasan. Dalam UU otonomi daerah 
yang sudah direvisi (UU Nomor 33, 
Depdagri 2004), perimbangan keuangan 
diatur secara lebih jelas; kabupaten berhak 
atas persentase tertentu dari semua iuran  
dan provisi  eksploitasi sumber daya alam 
di kabupaten dan propinsi.5 Bagi Malinau, 
kebijakan ini berimbas dengan melonjaknya 
anggaran tahunan kabupaten dari sekitar Rp 

100 miliar pada tahun 2001 (BPS Kabupaten 
Malinau 2002) menjadi lebih dari Rp 1 
triliun pada tahun 2007 (Kaltim Post 2007). 
Tetapi persentase pendapatan asli daerah 
terus-menerus mengalami penurunan.

Pada saat dibentuk, jumlah penduduk 
Malinau adalah 36.632 jiwa (BPS 2001). 
Otonomi daerah dan kesempatan yang 
dijanjikannya berdampak pada laju imigrasi 
yang tinggi. Para pendatang sebagian adalah 
putra daerah yang kembali dengan harapan 
dapat memperoleh posisi di pemerintahan, 
dan sebagian lagi adalah orang-orang dari 
daerah lain di Indonesia yang mencari 
kehidupan ekonomi yang lebih baik. Pada 
tahun 2002, jumlah penduduk Malinau 
mencapai 41.170 jiwa, dan naik menjadi 
46.671 berdasarkan daftar pemilih yang 
dikumpulkan pada tahun 2003. Pada awal 
2006, jumlah penduduk mencapai 53.820 
jiwa (BPS 2006a) (lihat Gambar 3). 

Sebanyak 21 kelompok suku tinggal di 
Malinau, termasuk kelompok pemburu-
pengumpul terbesar di Kalimantan, Punan. 

kotak 1. sekilas malinau

Resmi dibentuk sebagai kabupaten Oktober 1999
Jumlah Penduduk 53.820 (BPS 2006a), 42.620 (BPS 2004)
Area 42.000 km2

Kepadatan penduduk 1,2 orang/km2

Pertumbuhan penduduk sekitar 8 % per tahun (2000–2006)
Jumlah kecamatan 12
Jumlah desa 106
Status tanah 83% merupakan lahan hutan negara
Tingkat melek huruf 96,5%
PDB per kapita per tahun Rp 14.200.000 (USD 1.577*)
Kemiskinan (BPS) 62% (SK Bupati 2005)
Kemiskinan (BKKBN) 48% 
Kemiskinan (BLT) 82% (BPS, 2006b)
Ekonomi  Pertanian perladangan, pemanfaatan hutan, kayu, 

pertambangan batu bara
PDB (2004) Rp 683 miliar (USD 75,9 juta) per tahun (separuhnya 

berasal dari industri pertambangan). 
Anggaran tahunan kabupaten (2003) Rp 520,4 miliar  (USD 57,8 juta)

Sumber: Proyek Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR–BMZ, 2006.
* 1 USD = Rp 9.000 (April 2006).
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Gambar 2. Peta Kabupaten Malinau
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Untuk menjaga legitimasinya, pemerintah 
kabupaten dituntut menciptakan 
representasi yang seimbang antar kelompok-
kelompok suku besar—Kenyah, Lundaye 
dan Tidung—dalam kedudukan penting. 
Pada sebuah survei desa miskin, perbedaan 
etnis menunjukkan bahwa bupati yang 
suku Kenyah memiliki perhatian lebih besar 
terhadap kelompok tertentu dibandingkan 
kelompok lainnya, sebagaimana tampak 
pada persentase rumah tangga per kelompok 
suku yang melaporkan bahwa mereka lebih 
sejahtera para tahun 2003: Punan (53%), 
Merap (50%), Lundaye (37%) dan Kenyah 
(96%).7 Hanya beberapa orang saja elit 
Punan yang diterima dalam pemerintahan 
kabupaten Malinau sejak 1999. Afiliasi suku 
telah menjadi alat politik yang penting. 
Dalam rangka mencari dukungan, para 
pejabat kabupaten tidak hanya menengok 
partai-partai politik, tetapi juga persekutuan-
persekutuan adat dalam kabupaten tersebut, 
seperti Lembaga Adat Punan, Lembaga 
Adat Tidung, Lembaga Adat Lundaye, dan 
bahkan persekutuan adat tingkat propinsi 
(Persekutuan Dayak Kalimantan Timur). 
Perwakilan persekutuan tersebut secara 
rutin diundang ke acara-acara kabupaten, 

dan sebaliknya pejabat-pejabat kabupaten 
ikut berpartisipasi dalam acara-acara 
persekutuan. 

Meskipun sebagian besar rumah tangga 
mengandalkan perladangan, hutan 
tetap memasok pendapatan tambahan 
terbesar melalui kegiatan berburu dan 
mengumpulkan produk seperti gaharu. 
Selama 2000-2002, pemerintah kabupaten 
memperbolehkan penebangan berskala 
kecil, yang menghasilkan keuntungan 
keuangan yang signifikan baik bagi 
pemerintah maupun sebagian masyarakat. 
Pertanian sebagai sumber penghidupan 
utama hanya menyumbang sekitar 5% dari 
ekonomi kabupaten, sementara sektor hutan 
menyumbang 58% PDB kabupaten pada 
tahun 2002 (BPS Kabupaten Malinau 2003). 
Anehnya, kawasan hutan yang sangat luas ini 
juga menjadi penghambat pembangunan. 
Pemerintah lebih cenderung untuk 
mengkonversi hutan menjadi pemanfaatan 
yang ‘lebih produktif ’ seperti perkebunan 
kelapa sawit dan pertambangan, sementara 
masyarakat setempat lebih tertarik akan 
keuntungan moneter dari sumber daya ini. 
Akibatnya, selama beberapa tahun terakhir, 

Gambar 3. Populasi Kabupaten Malinau, 2000–20066 
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kawasan hutan ini telah berkurang dari 95% 
(Barr dkk, 2001) menjadi 83% (Bappeda 
dan BPS Kabupaten Malinau 2005).8

Visi Malinau ke depan adalah semua desa 
di kabupaten ini pada tahun 2001 menjadi 
desa mandiri melalui Gerakan Pembangunan 
Desa Mandiri atau Gerbang Dema. Visi ini 
akan dicapai melalui pengembangan sistem 
ekonomi kerakyatan atau ekonomi berbasis 
rakyat dengan berdasar pada (1) pemanfaatan 
sumber daya alam secara berkelanjutan, 
(2) peningkatan pemerataan daerah, dan 
peningkatan (3) peran sektor swasta.

Sementara dua sektor pertama masih 
tertinggal, peran sektor swasta terus 
meningkat, nyaris tanpa intervensi 
aktif pemerintah. Dibandingkan semua 
pemangku kepentingan lain, sektor swasta 
belajar lebih cepat dan lebih sigap dalam 
menanggapi peluang baru yang tercipta 
melalui desentralisasi. Dalam beberapa tahun, 
banyak perusahaan berhasil memperkuat 
posisinya dengan menjalin hubungan erat 
dengan jajaran elit dalam pemerintahan dan 
masyarakat. Jadi, selain tetap menjadi agenda 
utama, penanggulangan kemiskinan juga 
terangkum dalam pembangunan ekonomi 
yang didorong oleh sektor swasta. 

Perusahaan swasta yang mendapatkan 
izin untuk mengambil kayu dan batubara, 
misalnya, diminta untuk berunding dengan 
masyarakat setempat dan mendukung 
pembangunan daerah itu. Akan tetapi, 
pemantauan dan pengawasan yang memadai 
belum tercipta. Memang masyarakat 
setempat menikmati bagian dari hasil, tetapi 
besarnya sering tidak signifikan dibanding 
keuntungan yang diraup perusahaan 
(Palmer, komunikasi pribadi; Limberg 
2004) dan sering pula tidak seimbang 
dengan kerusakan lingkungan yang harus 
mereka tanggung.

Sebagai aset utama Malinau, hutan menjadi 
ajang yang pertama digarap melalui 
hubungan antara perusahaan swasta dan 
masyarakat ini. Ledakan penebangan IPPK 
2000-2001 mengakibatkan penebangan 

tak berkelanjutan di atas lahan hutan 
seluas lebih dari 56.000 hektar. Kegiatan 
ini menghasilkan keuntungan tunai yang 
cukup besar, meskipun berjangka pendek, 
bagi banyak masyarakat, dan, yang lebih 
penting lagi, memperkuat rasa kepemilikan 
masyarakat dan perseorangan terhadap 
sumber daya alam di area yang secara 
tradisional mereka gunakan (Limberg, 
dkk. 2005; Affandi 2005; Barr, dkk. 2001; 
Wollenberg, dkk. dalam cetakan). Iuran-iuran 
berdasarkan volume kayu yang ditebang, 
pembayaran kompensasi dan sumbangan 
dari perusahaan penebang menjadi bagian 
kehidupan. Kendati masyarakat menyadari 
bahwa kebanyakan pembayaran ini bersifat 
jangka pendek, tetapi mereka tetap berminat 
terhadap pendapatan jenis ini. 

Malinau adalah salah satu kabupaten yang 
memelopori peralihan ke sistem yang lebih 
tertata yang disebut IUPHHK. IUPHHK ini 
meniru sistem Tebang Pilih Indonesia untuk 
izin-izin pengusahaan berskala besar, tetapi 
dibatasi pada lahan hutan seluas maksimal 
50.000 hektar per izin di hutan produksi. 
Secara resmi (Peraturan Pemerintah 34,9 
2002, Pasal 42), izin ini harus diterbitkan 
oleh Menteri berdasarkan rekomendasi 
kabupaten, tetapi di Malinau izin ini 
diterbitkan oleh Bupati sebelum PP 34 terbit. 
Kendati status hukumnya dipertanyakan, 
11 izin yang mencakup lahan hutan seluas 
363.925 hektar diterbitkan antara Desember 
2001 hingga Maret 2002, meskipun, sampai 
2004, baru lima di antaranya yang mulai 
beroperasi (Affandi 2005). Izin ini disertai 
serangkaian aturan dan persyaratan untuk 
berunding dengan masyarakat setempat. 
Namun, hingga sekarang belum ada sistem 
pemantauan yang efektif atau pun dukungan 
nyata bagi masyarakat setempat agar 
mampu berunding dengan lebih baik dan 
memperkuat kesepakatan yang dihasilkan.

Setelah kayu, pertambangan dibuka untuk 
izin daerah. Akan tetapi bidang ini lebih 
rumit karena pertambangan melibatkan 
aspek teknis yang lebih sulit dan gangguan 
sosial dan lingkungan yang lebih besar. 
Seperti dilaporkan dalam Kabupaten 
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Malinau dalam Angka 2004/2005, ‘dalam 
proses produksi normal, produksi batubara 
akan meningkat dari tahun ke tahun … 
dari tahun 2001 hingga 2002 produksi 
meningkat sebesar 31,11 persen. Pada 
tahun 2003, produksi turun sebesar 19% 
karena kontrak yang berjalan sudah habis. 
Pada tahun 2004, produksi turun lagi 
sebesar 75%’ (Bappeda dan BPS Kabupaten 
Malinau 2005). Penurunan produksi ini 
sebagian adalah akibat masalah dengan 
masyarakat setempat, dan sebagian akibat 
sulitnya menambang batubara di sepanjang 
tepi sungai, serta kesalahan pengelolaan oleh 
operator. Sama dengan eksploitasi hutan, 
sekarang eksploitasi batubara juga dikenai 
iuran-iuran, pembayaran kompensasi dan 
sumbangan lain ke masyarakat setempat, 
meskipun tidak ada data yang tersedia 
mengenai jumlah yang sebenarnya diterima 
masyarakat.

Fokus ketiga untuk memacu pembangunan 
ekonomi, dan yang juga tergantung pada 
sektor swasta, adalah pengembangan 
perkebunan kelapa sawit. Malinau beruntung 
karena sebuah perusahaan Malaysia 
berminat untuk menanamkan modal dan 
telah menandatangani Nota Kesepahaman 
(MoU). Tetapi, hingga September 2007, 
belum ada perkebunan kelapa sawit yang 
dibuka. Kelapa sawit dipandang sebagai 
usaha yang menguntungkan karena relatif 
mudah ditanam dan cepat berproduksi. 
Di samping itu, ada daya tarik tambahan 
dari kegiatan pembersihan lahan di 
kawasan berhutan. Dalam kenyataannya, 
di Indonesia, seringkali perusahaan hanya 
mengambil kayunya dan ‘lupa’ untuk 
menanam kelapa sawitnya.

Sementara itu, pemerintah terus didesak 
untuk memperbaiki akses perhubungan 
guna memacu pembangunan ekonomi. 
Banyak desa di Malinau berada di kawasan 
terpencil dan sulit dijangkau. Desa-desa 
di hulu Bahau, misalnya, hanya dapat 
dijangkau dengan menggunakan pesawat 
atau perahu. Pemerintah sudah memberikan 
subsidi untuk penerbangan ke desa-desa itu, 
tetapi pemerintah lebih berhasrat untuk 

membangun jalan raya. Dengan dana 
yang terbatas tetapi hutan yang berlimpah, 
Malinau memecahkan masalah pendanaan 
ini dengan membayar pembangunan in-
kind.  Sebagai imbalan kerja, kontraktor 
diperbolehkan mengambil kayu di hutan 
sepanjang jalan yang akan dibangun. Dengan 
cara ini, direncanakan jalan sepanjang 150 
km yang menghubungkan desa Tanjung 
Nanga, Long Alango dan Pujungan ke kota 
Malinau akan dibangun (lihat Gambar 2). 
Sekitar 50 km di antaranya sudah digarap, 
berupa jalan yang belum diperkeras. 
Proyek ini kemudian ditinggalkan oleh 
kontraktornya karena terbentur medan yang 
tidak bisa ditembus. Kendati demikian, jalan 
ini sudah menciptakan perbedaan dalam 
cara pandang masyarakat. 

Pembangunan jalan adalah hal yang 
dipertentangkan. Pemerintah daerah 
memandang jalan sebagai kebutuhan 
dasar untuk menciptakan pembangunan 
ekonomi. Sebagian besar masyarakat 
menuntut jalan, kendati mereka meragukan 
cara membangunnya. Menteri Kehutanan 
menganggap proses pembangunan jalan 
tersebut ilegal dan, karenanya, meminta 
Pemerintah Malinau menghentikan 
pembangunannya (Menhut 2004). 

Tanpa pemantauan, penebangan kayu di 
sepanjang jalan yang akan dibangun sering 
melampaui batas 1-2 km (dari kiri kanan 
jalan) sebagaimana disepakati. Pada beberapa 
kasus, masyarakat tidak mengetahui 
kesepakatan itu dan mereka menuntut 
pembayaran dan kompensasi dari kayu yang 
diambil. Penelitian dampak lingkungan tidak 
dilakukan dan, bila menemui medan yang 
berat, kontraktor hanya mengambil kayunya 
dan tidak menyelesaikan pembangunan 
jalannya. Implikasi mengenai biaya 
perawatan dan keahlian teknis juga belum 
dipikirkan secara memadai. Tetapi terlepas 
dari berbagai masalah terkait pembangunan 
jalan ini, pemerintah daerah terus melangkah 
dan berencana melanjutkan pembangunan 
jalan yang akan menghubungkan semua 
kota kecamatan dengan pusat kabupaten 
Malinau.
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Tabel 2.Klasifikasi desa per kecamatan di Kabupaten Malinau

Kecamatan Klasifikasi Kesejahteraan (1) Populasi
tahun 2004 (2)

Area
(ribu hektar) (3)Swadaya Swakarya Swasembada Total

Kayan Hulu 7 2 1 10 4.010      424

Kayan Hilir 3 1 1 5     1.380    1292 

Pujungan 19 1 1 21     3.183    1155 

Malinau Kota 0 3 1 4    11.03411       47 

Malinau Utara 23 1 1 25     6.776      215 

Malinau Barat 4 1 1 6     5.465       51 

Malinau Selatan 20 2 2 24     6.317      211 

Mentarang  30 5 1 36     6.104      710 

Sungai Boh 3 1 0 4     1.636      157 
Total 109 17 9 135    45.905    4262 

Sumber: 1. PMD Malinau 2003.
  2. Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B), 2004.
 3. BPS Kabupaten Malinau (2002).

CiFoR dan Pengentasan 
KeMisKinan di KabuPaten 
Malinau

Bagaimanakah status kemiskinan di 
Kabupaten Malinau? Seperti disebut di 
depan, sumber yang berbeda menunjukkan 
data-data yang berbeda . Hingga akhir 
tahun 2004, Malinau tidak memiliki data 
kemiskinan resmi. Salah satu laporan 
BKKBN menunjukkan bahwa antara tahun 
1999 hingga 2002, tingkat kemiskinan 
di Malinau tidak pernah berada di bawah 
24%, dengan tingkat kemiskinan tertinggi 
di kecamatan Kayan Hulu (81% pada tahun 
2000). Data pada tahun 2001 menunjukkan 
bahwa terdapat 76 desa yang lebih dari 50% 
rumah tangganya berada dalam keadaan 
miskin (BKKBN 2001)10, yang berarti 
58% dari semua desa yang ada di Malinau 
adalah desa miskin (Andrianto 2006). 
Pada tahun 2000, 48% rumah tangga 
dikategorikan miskin berdasarkan standar 
pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, 
pangan dan papan) BKKBN (BKKBN 
2001). Dokumen Strategi Penanggulangan 
Kemiskinan Malinau 2003 menggunakan 
angka-angka yang dikumpulkan oleh Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat (PMD) dengan 
input BPS yang menggunakan klasifikasi 
nasional desa dalam berbagai tingkat 
kesejahteraan. Berdasarkan dokumen ini, 

127 dari 135 desa yang ada pada saat itu 
dianggap miskin (Andrianto 2006). 

Pada tahun 2005, karena desakan untuk 
menetapkan angka kemiskinan untuk 
menentukan besarnya subsidi, pemerintah 
kabupaten menyatakan bahwa jumlah 
penduduk miskin di Malinau mencapai 
32.429 jiwa (58.5%), yang 4.906 jiwa di 
antaranya tinggal di Malinau Kota (SK 
Bupati Nomor 144 tahun 2005).

Laporan Statistik Kabupaten Malinau 
(Kabupaten Malinau dalam Angka) tidak 
menunjukkan angka kemiskinan, meskipun 
laporan ini mencakup indikator layanan 
kesehatan dan pendidikan. 

Seperti disebut di depan, terdapat tiga 
lembaga yang memberikan angka-angka 
yang berbeda berdasarkan indikator dan 
penghitungan yang berbeda. Jadi, tidaklah 
jelas apakah peningkatan angka kemiskinan 
antara tahun 2000 (BKKBN 2001) dan 
2005 (Bappeda dan BPS Kabupaten 
Malinau 2005) adalah akibat dari statistik 
yang tidak akurat, definisi kemiskinan yang 
berbeda, atau memang kemiskinan benar 
meningkat sejak desentralisasi. Yang juga 
tidak jelas adalah apakah dan bagaimana 
desentralisasi mempengaruhi kemiskinan 
di Malinau. Bahkan, status kemiskinan dan 
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kesejahteraan itu sendiri tidak jelas. Padahal 
memahami kemiskinan dan sebab-sebab 
yang mendasarinya merupakan kunci agar 
pemerintah daerah dapat bertindak secara 
efektif. 

Karena alasan ini, Center for International 
Forestry Research (CIFOR) dan Pemerintah 
Kabupaten Malinau, yang dalam hal 
ini diwakili oleh Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat (PMD) bersepakat untuk 
bekerja sama mengadakan penelitian aksi 
(kaji tindak atau action research) di bidang 
kemiskinan dan desentralisasi dengan tujuan 
memperkuat kapasitas dan komitmen 
pemerintah daerah dalam meningkatkan 
kesejahteraan rakyatnya. Tujuan umum 
proyek ini adalah mendukung pemerintah 
daerah dalam mengembangkan kebijakan 
yang lebih peka yang diarahkan pada 
penanggulangan kemiskinan dan perbaikan 
kesejahteraan masyarakat miskin di kawasan 
pedesaan, terutama di kawasan hutan. Untuk 
mencapai tujuan ini, fokus utama proyek 
adalah mengembangkan sistem pemantauan 
dengan menggunakan indikator yang khas 
daerah untuk (1) memantau perubahan 
kemiskinan dan (2) memantau dampak 
program-program pemerintah terhadap 
kemiskinan dan masyarakat miskin, 
khususnya yang tinggal di dalam dan sekitar 
hutan.

Satu sistem dirancang untuk diterapkan 
oleh lembaga-lembaga pemerintah 
dan didasarkan pada survei formal. Di 
samping itu, dikembangkan pula satu 
sistem pemantauan oleh masyarakat. 
Masyarakat adalah sasaran dan penikmat 
program-program pemerintah. Dalam 
banyak hal, program pemerintah bertujuan 
meningkatkan kondisi masyarakat atau 
memperbaiki kesejahteraan mereka. Di 
sisi lain, masyarakat sering mengeluhkan 
program-program yang tidak memenuhi 
kebutuhan mereka atau tidak secara 
berarti meningkatkan keadaan mereka. 

Desentralisasi diharapkan dapat membantu 
menyelesaikan masalah ini dengan 
meningkatkan rasa tanggap pemerintah 
daerah terhadap tuntutan dan umpan balik.

Desentralisasi tidak otomatis memecahkan 
masalah. Tata Pemerintahan daerah harus 
dipelajari, sedangkan prosesnya masih baru. 
Meskipun pada tahun 1990-an Menteri 
Dalam Negeri telah mengembangkan 
panduan perencanaan pembangunan desa 
partisipatif, dan menyelenggarakan pelatihan 
untuk penerapan metode-metodenya, tetapi 
perencanaan dari bawah ke atas (bottom-
up) tidak pernah benar-benar terlaksana 
(Depdagri 1996). Pemerintah daerah 
juga jarang mengumpulkan informasi 
tentang seberapa jauh program-program 
mereka membantu memperbaiki kondisi 
masyarakat. Perhatian utama mereka dalam 
implementasi program adalah akuntabilitas 
(keuangan) ke atas. Mereka mengukur 
keberhasilan program dengan indikator fisik 
dan keuangan.

Dengan melibatkan masyarakat untuk 
menilai program pemerintah, akan 
diperoleh informasi penting tentang dampak 
sebenarnya program terhadap kelompok 
sasaran. Masyarakatlah yang paling tahu apa 
yang terjadi di lapangan. Dengan dilibatkan, 
mereka akan dapat menyampaikan 
pandangan dan menyuarakan pendapatnya. 
Keterlibatan mereka juga akan menambah 
perspektif baru dalam proses pemantauan 
dan mengecek silang klaim pemerintah. 
Umpan balik masyarakat terhadap program-
program yang sudah dijalankan dapat 
membantu dan menjadi masukan bagi 
proses pengambilan keputusan pemerintah, 
terutama karena dasar hukum sering ada.

Kedua sistem pemantauan ini ditunjang 
dengan penelitian-penelitian lain untuk 
menganalisis kemiskinan, sebab-sebab 
kemiskinan, dan peran berbagai lembaga dan 
organisasi dalam pengentasan kemiskinan.
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BaB 3
kemIskInan Dan kesejahteraan: 
konsep BarU
KeMisKinan atau KesejahteRaan? 

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

Berkurangnya kemiskinan berarti 
meningkatnya kesejahteraan. Kedua istilah 
ini saling terkait dan merupakan  dua sisi yang 
berbeda atas masalah yang sama. Definisi 
luas dari kemiskinan adalah ‘kurangnya 
kesejahteraan’. Karena itulah, kedua istilah 
ini digunakan bergantian dalam laporan 
ini. Misalnya, jika masyarakat benar-benar 
rendah kesejahteraannya, 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 
menganalisis berbagai dimensi kemiskinan. 
Lebih dari itu, ‘kemiskinan’ sering diberi arti 
negatif sebagai 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 tidak memiliki cukup uang. 
Banyak negara masih mengukur kemiskinan 
dari sisi pendapatan, konsumsi atau akses 
terhadap pelayanan saja. 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 
bersih atau pendidikan formal. Sebaliknya, 
sebuah keluarga mungkin memiliki 
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pendapatan tunai yang kecil, tetapi dapat 
memenuhi semua kebutuhan pokoknya. 
Apakah ini serta-merta berarti bahwa 
keluarga tersebut miskin? 

Sejak pertengahan 1980-an, 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 subyektif.12 

KeMisKinan dan KesejahteRaan 
MeMiliKi banyaK diMensi

Kemiskinan adalah kurangnya banyak 
hal. Kemiskinan dapat disebabkan oleh 
kurangnya penghasilan untuk memenuhi 
kebutuhan rumah tangga atau kurangnya 
kekayaan untuk menjamin stabilitas atau 
mengatasi perubahan akibat, misalnya, 
kehilangan pekerjaan, sakit atau krisis-
krisis lainnya. Kemiskinan juga dapat 
berarti bahwa kebutuhan-kebutuhan 
dasar lain seperti kesehatan, pendidikan 
atau perumahan, tidak memadai. Tetapi 

kemiskinan juga bersifat subyektif dan 
mungkin disebabkan oleh perasaan 
kekurangan, kerentanan, keterkucilan, malu, 
atau menderita. Seseorang dapat merasa 
miskin jika kesejahteraannya turun, atau 
jika dia membandingkan dirinya dengan 
orang lain yang lebih sejahtera.

Kemiskinan yang paling parah adalah apabila 
seseorang tidak hanya merasa miskin, tetapi 
juga kekurangan sarana untuk keluar dari 
kemiskinannya. Kemiskinan tidak hanya 
‘tidak mempunyai ikan’, tetapi juga ‘tidak 
tahu cara menangkap ikan’, ‘tidak tahu 
tempat menangkap ikan’, ‘tidak memiliki 
pancing atau jaring’ atau ‘tidak memiliki 
hak untuk menangkap ikan’. Selain itu, 

Gambar 4. Nested Spheres of Poverty 

kotak 2. secara resmi, siapakah masyarakat miskin itu?

Pada skala global, Bank Dunia dan PBB menetapkan 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 (misal, UNDP 2005) 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 kotor jumlah yang terdaftar di sekolah dasar, menengah dan tinggi; sementara standar kehidupan 
diukur dengan menggunakan PDB per kapita riil. Human Poverty Index (Indeks Kemiskinan Manusia) juga 
mengukur bidang yang sama, tetapi dari sisi akses ke air bersih dan pelayanan kesehatan, dan persentase anak 
yang kekurangan berat badan pada usia di bawah 5 tahun. 

Di Indonesia, termasuk Malinau, kemiskinan ditentukan berdasarkan garis kemiskinan berupa konsumsi 
pangan harian 2.100 kkal (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. Keluarga yang berada pada strata ‘Prasejahtera’ dianggap miskin 
ekstrem, sedangkan yang berada pada strata ‘Sejahtera I’ dianggap miskin (Cahyat 2004).
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Kesejahteraan subyektif (SJS) 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 membentuk 
kesejahteraan subyektif secara keseluruhan.  
Bentuk-bentuk kesejahteraan lain juga 
tercakup, seperti kesejahteraan jasmani, 
kesejahteraan sosial, kepemilikan martabat 
diri dan perasaan aman dan terjamin.

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, kecukupan materi 
dan pengetahuan (formal, informal atau 
tradisional). Bagi kebanyakan masyarakat 
daerah di Indonesia, inti ini juga disebut 
sebagai aspek pokok kemiskinan. Bersama-
sama dengan kesejahteraan subyektif, inti 
ini merupakan ukuran kemiskinan atau 
kesejahteraan yang baik pada suatu rumah 
tangga.

Konteks terdiri dari lima unsur yang kita 
sebut lingkungan. Lingkungan alam 
mencakup ketersediaan dan kualitas sumber 

Degradasi lingkungan alam (Foto: Stefan Seitz)

sering kali memang ikannya tidak ada, 
karena kolamnya telah kering atau tercemar. 
Bagi banyak orang miskin, kemampuan, 
kesempatan atau kebebasan untuk 
melepaskan diri dari kemiskinan tidak ada: 
mereka terjebak dalam kemiskinan.

Untuk menangkap semua sisi kemiskinan 
dan kesejahteraan ini, diperlukan konsep 
multidimensi. Salah satu pendekatannya 
adalah model Nested Spheres of Poverty 
(NESP) (Gönner dkk. 2007). Pada model 
NESP, kemiskinan dan kesejahteraan 
tersusun atas berbagai lingkungan, atau 
aspek kehidupan sehari-hari yang berbeda-
beda. Bagian tengah dalam model ini 
adalah kesejahteraan subyektif. Lingkungan 
inti yang mempengaruhi kesejahteraan 
subyektif adalah kesehatan, kekayaan materi 
dan pengetahuan. Ketiganya—dan secara 
tidak langsung, kesejahteraan subyektif—
dipengaruhi oleh lingkungan konteks. Yang 
dimaksud lingkungan konteks di sini adalah 
aspek alam, ekonomi, sosial dan politik yang 
langsung atau tidak langsung mempengaruhi 
lingkungan inti. Berikutnya, lingkungan 
konteks dipengaruhi oleh prasarana dan 
pelayanan. 

Secara grafis, gagasan NESP di atas dapat 
diwakili dengan beberapa lingkaran 
konsentris (lihat Gambar 4). Bagian tengah 
merupakan kesejahteraan subyektif (SJS), 
dan dikelilingi oleh aspek inti kemiskinan, 
termasuk kebutuhan dasar, dan konteks 
yang memungkinkan warga miskin untuk 
keluar dari kemiskinannya.
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daya alam. Lingkungan ekonomi mencakup 
kesempatan ekonomi dan jaring pengaman. 
Aspek-aspek seperti modal dan kerukunan 
sosial, rasa saling percaya dan konflik, 
menyusun lingkungan sosial. Lingkungan 
politik terdiri dari hak dan partisipasi atau 
keterwakilan 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 atau 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 indikator sesuai dengan 
prioritasnya sendiri.

KeMisKinan beRsiFat dinaMis
Dinamika dan sebab-akibat antara unsur-
unsur kemiskinan tercermin dalam 
lapisan-lapisan yang berlainan pada model 
NESP. 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, meningkatnya kesejahteraan inti 
umumnya juga berujung pada 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, 
bertambahnya masalah kesehatan 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 di luar inti lingkaran.
Penanggulangan kemiskinan yang berhasil 
harus menyentuh dinamika kemiskinan. 
Mempertahankan kesejahteraan tidak 
saja berarti menciptakan kesempatan dan 
‘kebebasan untuk berkembang’ (Sen 1999) 
bagi masyarakat, tetapi juga mengurangi 
kerentanan agar mereka tidak jatuh (lagi) 
ke dalam kemiskinan dan terjebak kronis di 
dalamnya.

iMbangan antaR lingKungan-
lingKungan KeMisKinan

Pembangunan ekonomi seringkali tidak 
berkelanjutan dan dibayar dengan 
mengorbankan lingkungan alam atau 
sosial. Imbangan semacam ini akan sangat 
tampak pada gambar model NESP dan 
dapat  menengarai perlunya kewaspadaan 
bagi para pengambil keputusan. Gambar 5 
menunjukkan kondisi sebuah kampung di 
Kutai Barat yang berhasil dalam lingkungan 
ekonomi tetapi dengan mengorbankan 
lingkungan alam, kesehatan, materi dan 
kesejahteraan subyektif.

Gambar 5. Imbangan antar lingkungan-
lingkungan kesejahteraan
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Kami berangkat dari asumsi bahwa 
pemantauan yang sistematis dapat 
menginformasikan pejabat pemerintah 
daerah sehingga lebih mampu mengatasi 
masalah-masalah kemiskinan. Oleh 
karena itulah proyek ini difokuskan pada 
perancangan, pengembangan dan penerapan 
sistem pemantauan kemiskinan dengan 
menggunakan pendekatan pembelajaran 
partisipatif. Ini berarti, setiap langkah proses 
diambil dengan konsultasi dan kolaborasi 
yang ekstensif dengan mitra pemerintah 
daerah. 

Malinau dan Kutai Barat dipilih 
sebagai contoh kawasan berhutan yang 
penduduknya kian bergantung pada 
program pemerintah daerah. Keduanya juga 
merupakan kabupaten baru yang dibentuk 
setelah desentralisasi dan berkembang 
sebagai kabupaten otonom yang memegang 
mandat penuh untuk membangun diri, 
termasuk untuk menanggulangi kemiskinan 
dan menyediakan berbagai pelayanan dasar. 
Sistem pemantauan akan menyediakan 
informasi yang relatif cepat dan akurat 
mengenai dampak upaya-upaya pemerintah 
daerah.

Kendati demikian, sistem pemantauan 
tersebut hanya akan efektif apabila 

seperangkat indikator yang khas untuk daerah 
yang bersangkutan dapat dikembangkan 
dan digunakan. Karena itulah, salah satu 
kegiatan kunci dalam proyek ini adalah 
mengembangkan indikator yang disetujui 
dan diterima oleh semua stakeholder. Dalam 
proses ini, Kutai Barat ditangani lebih awal 
daripada Malinau, dan karenanya sistem 
pemantauan untuk Malinau disusun dengan 
menggunakan pengalaman menyusun sistem 
serupa di Kutai Barat.

Bila sistem pemantauan formal didasarkan 
pada survei formal yang dilakukan oleh staf 
pemerintah terlatih, sistem pemantauan 
masyarakat dirancang untuk digunakan oleh 
masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh staf 
pemerintah, terutama staf kecamatan, dan 
didasarkan pada diskusi kelompok terfokus 
yang bersifat informal. Sistem pemantauan 
yang dihasilkan akan menunjukkan sebab-
sebab kemiskinan, efektivitas program-
program pemerintah daerah, dan cara-cara 
untuk mengarahkan upaya pemerintah 
dengan lebih baik. Di samping itu, proyek ini 
juga akan mengembangkan alat tambahan 
untuk membantu pemerintah daerah 
dalam mengembangkan, menerapkan dan 
mengevaluasi program guna meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat miskin yang 
menggantungkan hidupnya pada hutan.
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Sejumlah penelitian mendukung 
terlaksananya proyek ini dan memberikan 
informasi tambahan mengenai berbagai 
aspek dan persepsi kemiskinan. Agus 
Andrianto (2006) mengadakan studi kasus 
tentang peran pemerintah daerah dalam 
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 
Malinau dan Kutai Barat, yang mencakup 
survei tentang persepsi kemiskinan di 
kalangan pejabat daerah. 
 

Sementara itu, Erna Rositah (2005) 
melakukan penelitian tentang kemiskinan 
pada masyarakat desa hutan di Malinau, 
dan Oding Affandi (2005) secara khusus 
mencermati kebijakan desentralisasi 
dan dampaknya terhadap kehidupan 
masyarakat hutan. Dalam penelitian yang 
disebut terakhir ini, Affandi secara khusus 
meninjau kebijakan IPPK dan IUPHHK 
Kabupaten Malinau selama tahun-tahun 
awal desentralisasi.

Tabel 3. Kegiatan proyek di Malinau, Mei 2003 sampai April 2007

Kegiatan Tanggal

Start resmi Proyek Kemiskinan dan Desentralisasi CIFOR-BMZ Mei 2003

Kontak resmi pertama antara CIFOR dan Pemkab Malinau Jun 2003

Pengumpulan data kemiskinan Agu – Des 2003

Lokakarya pertama tentang kegiatan penanggulangan kemiskinan dan 
definisi kemiskinan di Malinau

Okt 2003

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

Sep 2003 – Feb 2004

Survei dasar di 14 desa miskin dan pemrosesan data Okt – Des 2003

Pertemuan tim CIFOR dan Bupati: penandatanganan MoU Okt 2003

Pengumpulan data tentang Malinau (peraturan daerah, anggaran, 
kecenderungan hutan, dll.)

Nov 2003 – Mar 2004

Penyiapan profil desa Feb – Mei 2004

Pertemuan tahunan tim Indonesia di Bogor Apr 2004

Pengembangan konsep kemiskinan dan kesejahteraan NESP Apr – Agu 2004

Diskusi awal tentang indikator kemiskinan yang digunakan di daerah Sep – Nov 2004

Lokakarya hasil survei dasar dan konsep pemantauan Des 2004

Lokakarya pengembangan sistem pemantauan Mar 2005

Pertemuan tahunan tim Indonesia di Bogor Mar 2005

Pelatihan statistik dasar dan SPSS untuk tim pemantau Mar 2005

Pelatihan tim pemantau Mei 2005

Uji coba pemantauan I Mei 2005

Pelatihan tim pemantau II Juli 2005

Uji coba pemantauan II Juli 2005

Pelatihan entri data Juli 2005

Uji coba pemantauan masyarakat I Juli – Agu 2005

Analisis data uji coba pemantauan Nov 2005 – Mar 2006

Pertemuan tahunan tim Indonesia di Bukit Bangkirai Mar 2006

Uji coba pemantauan masyarakat II Juli – Agu 2006

Penyiapan final site report Nov 2006 – Feb 2007

Penutupan proyek Apr 2007 
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Dengan menggunakan model konseptual 
NESP, dikembangkanlah sebuah pendekatan 
pemantauan kemiskinan. Pengembangan 
sistem pemantauan ini dilakukan melalui 
delapan langkah utama. Setiap langkah 
melibatkan konsultasi dan diskusi 
komprehensif dengan pemerintah daerah. 
Meskipun penanggulangan kemiskinan 
tercakup dalam mandat Pemda, tetapi 
kepentingan dan sasaran mereka tidak selalu 
sejalan dengan kepentingan dan sasaran 
kami. Di samping itu, pemerintah daerah 
terikat dalam struktur yang birokratis 
sedangkan kami  (CIFOR),  sering tidak 
berhasil menyelaraskan jadwal.

Kedelapan langkah tersebut adalah sebagai 
berikut:
1. Persiapan: lokakarya multi-stakeholder 

dengan melibatkan pemerintah daerah 
dan LSM. 

2. Survei dasar: dilakukan di 14 desa di 
Malinau dan 20 kampung di Kutai Barat, 
bekerja sama dengan staf pemerintah 
daerah.  

3. Pembentukan tim pemantau di tingkat 
kabupaten dan pengembangan sistem 
pemantauan.  

4. Pengembangan indikator dan kuesioner. 
5. Pengujian sistem pemantauan di 

lapangan.
6. Entri data dan analisis.
7. Pengembangan dan pengujian sistem 

untuk pemantauan masyarakat.  
8. pengarusutamaan pemantauan 

kemiskinan ke dalam program rutin 
pemerintah daerah.  

Daftar kegiatan secara lengkap dapat dilihat 
pada Tabel 3. Implementasi setiap langkah 
dan hasil-hasilnya dilaporkan secara ringkas 
pada bagian di bawah ini, sementara hasil 
survei secara substantif disajikan pada 
Bagian 5. Untuk informasi lebih rinci, 
silakan merujuk pada produk-produk yang 
sudah diterbitkan yang dicantumkan pada 
Lampiran 1.

loKaKaRya Multi-stakeholder 

Proyek dimulai dengan lokakarya tentang 
‘Desentralisasi dan Kemiskinan’ yang 
diadakan di Malinau dan dihadiri oleh 
perwakilan dari lembaga-lembaga di bawah 
ini (sebagian besar berbasis kabupaten): 
•	 Kehutanan dan Perkebunan
•	 Kesehatan
•	 Dinas Pemberdayaan Masyarakat
•	 Seksi ekonomi dalam Kantor Kabupaten
•	 Perencanaan
•	 Seksi hubungan masyarakat dan protokol 

dalam Kantor Kabupaten
•	 Industri, perdagangan dan koperasi
•	 Badan Pusat Statistik
•	 Pendidikan
•	 WWF Kayan Mentarang
•	 Forum Musyawarah Masyarakat Adat
•	 Perwakilan masyarakat
•	 CIFOR.

Lokakarya ini bertujuan menggali persepsi 
daerah tentang kemiskinan dan peran 
pemerintah daerah dalam menangani 
masalah kemiskinan. Sayangnya, kebanyakan 
peserta adalah pejabat pemerintah sehingga 
suara dari dua atau tiga perwakilan 
masyarakat tenggelam di dalamnya. Ada 
tiga pertanyaan utama yang dibahas: Apakah 
yang menyebabkan kemiskinan? Siapa 
stakeholder yang berkepentingan dalam atau 
mempengaruhi kemiskinan? Bagaimana 
seharusnya kita mengukur efektivitas upaya 
penanggulangan kemiskinan?

Peserta mengelompokkan sebab-sebab 
kemiskinan ke dalam tiga kategori:
•	 Kurangnya motivasi dan etos kerja 

masyarakat
•	 Rendahnya kesadaran dan minat 

terhadap pendidikan
•	 Rendahnya persaingan.

Menyadari sifat umum hasil diskusi, peserta 
sepakat perlunya penelitian lebih lanjut, 
khususnya untuk mengungkap saling 
keterkaitan antara berbagai faktor. Hal ini 
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ditekankan oleh wakil bupati dalam pidato 
pembukaan lokakarya, di mana dia juga 
menyatakan perlunya mempertimbangkan 
dampak kebijakan pemerintah. 

Lokakarya tersebut mencerminkan persepsi 
pejabat pemerintah bahwa kemiskinan 
adalah masalah yang ada di masyarakat dan 
perlu dipecahkan oleh pemerintah daerah. 
Peran utama penanggulangan kemiskinan 
berada di tangan Bupati, DPRD, Asisten 
II, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Badan Perencanaan dan Pembangunan 
Daerah (Bappeda). Tanggung jawab 
tertinggi terletak pada Bupati: tanggung 
jawab tertinggi atas kinerja kabupaten 
dalam menanggulangi kemiskinan serta 
tata pemerintahan umum berada di tangan 
Bupati. Tetapi kedudukan Bupati sebagai 
tokoh sentral juga merupakan akibat dari 
pihak-pihak lain yang tidak mau atau takut 
memikul tanggung jawab. Selain itu, hal 
itu juga merupakan pengaruh umum dari 
otonomi daerah. Pada kabupaten otonom, 
Bupatilah yang mengambil keputusan akhir. 
Akibatnya, kepribadian Bupati, visi dan cara 
kerjanya memiliki pengaruh yang sangat 
besar terhadap perkembangan kabupaten. 
Sayangnya, hal ini berarti pula bahwa 
masyarakat miskin adalah pihak yang paling 
tidak penting dalam proses pengambilan 
keputusan.

Selama pembahasan peran program-
program pemerintah, kurangnya koordinasi 
nyata terlihat. Kebanyakan pejabat hanya 
mengetahui program penanggulangan 
kemiskinan di sektornya sendiri, khususnya 
ketika mereka terlibat langsung di 
dalamnya saja. Tidak ada seorang pun yang 
mengetahui program kabupaten secara 
keseluruhan, apalagi efektivitas program 
tersebut atau standar yang digunakan untuk 
mengukurnya. Kendati demikian, semua 
peserta sepakat bahwa diperlukan koordinasi 
dan pengukuran hasil dan dampak program-
program pemerintah. Karena itulah mereka 
mengusulkan daftar panjang indikator, 
meskipun belum ada kesepakatan mengenai 
indikator yang khas daerah.
  

Lokakarya ini menghasilkan dua hal penting: 
kesadaran akan pentingnya pembahasan 
masalah kemiskinan, dan dukungan untuk 
kegiatan-kegiatan berikutnya. Pada akhir 
lokakarya, juga tercapai kesepakatan umum 
bahwa kemiskinan terdiri dari beberapa 
dimensi: kebutuhan pokok (sandang, 
pangan dan papan), kebutuhan sosial budaya 
(pendidikan, kecakapan teknis) dan dimensi 
struktural yang dibentuk oleh kebijakan 
pembangunan (jalan dan pasar).

Lokakarya ini juga menghasilkan daftar 
pertama indikator. Sebagian besar indikator 
tersebut mengacu pada indikator BKKBN 
dan BPS, sementara indikator sosial budaya 
masih belum terwakili secara memadai.

suRvei dasaR 

Survei dasar ini dilakukan pada bulan 
November 2003 untuk mendapatkan 
gambaran umum yang mutakhir tentang 
keadaan kesejahteraan di Malinau, status 
kemiskinan dan persepsi masyarakat 
setempat tentang kemiskinan. Kegiatan 
ini meliputi tiga bagian: (1) survei kondisi 
rumah tangga, (2) wawancara dengan 
responden utama, dan (3) diskusi kelompok 
terfokus. 

Sampel dipilih dari 76 desa yang lebih dari 
50% rumah tangganya diidentifikasi sebagai 
rumah tangga miskin berdasarkan data 
BKKBN tahun 2001,13  dengan memastikan 
adanya keterwakilan proporsional berbagai 
kelompok suku dan distribusi geografis 
(berdasarkan jarak dan kota Malinau), serta 
besar kecilnya desa. 

Antara 30% hingga 50% rumah tangga 
dijadikan sampel, desa yang jumlah rumah 
tangganya kurang dari 20 diambil 10 rumah 
tangga. Dari 14 desa yang disurvei, hanya 
Pelancau (19 rumah tangga diambil sebagai 
sampel) dan Long Uro (13 rumah tangga) 
yang dapat dianggap sebagai desa besar. Di 
desa-desa lainnya, wawancara dilakukan 
terhadap 10 rumah tangga. Di samping itu, 
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kami juga mewawancarai informan utama, 
yaitu:
•	 Pemimpin adat
•	 Kepala desa
•	 Kepala Badan Perwakilan Desa
•	 Kepala sekolah
•	 Satu rumah tangga miskin
•	 Seorang tenaga medis
•	 Seorang pemilik toko kecil/warung.

Guna menyesuaikan dengan situasi yang 
berbeda-beda di setiap desa, responden 
utama ini ada kalanya diganti dengan 
responden utama lain yang dianggap 
berpengetahuan. 

Setelah wawancara perseorangan, di setiap 
desa diadakan diskusi kelompok terfokus 
dengan melibatkan kelompok-kelompok 
elit/pimpinan setempat, warga desa biasa 
dan perempuan, untuk mengetahui persepsi 
mereka tentang kemiskinan.14

Pertanyaan utama mengacu pada persepsi 
masyarakat setempat tentang kemiskinan 
dan aspek-aspek yang mempengaruhi 

kemiskinan atau kesejahteraan. Survei 
ini juga mencakup pengalaman awal saat 
mengembangkan wawancara yang meliputi 
aspek-aspek kemiskinan multidimensi di 
kawasan hutan.

Tim survei terdiri dari tiga pejabat 
pemerintah dari Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat, dua staf LSM (Yayasan Adat 
Punan dan BIOMA), dua orang masyarakat 
setempat dan tiga staf CIFOR. Pengalaman 
ini memberikan beberapa pelajaran penting 
untuk pekerjaan selanjutnya:
•	 Sulit menerapkan metode sampling yang 

baik karena banyak responden tidak berada 
di rumah, tidak dapat diwawancarai atau 
menolak diwawancarai;

•	 Sulit mencari waktu yang tepat—untuk 
masyarakat desa, survei harus dilakukan 
selama musim tidak sibuk; keterlibatan 
pejabat pemerintah tergantung pada 
jadwal mereka, khususnya jika ada 
beberapa dinas yang terlibat;

•	 Survei perlu didasarkan pada informasi 
yang akurat (dan terkini) tentang 
aksesibilitas;

Gambar 6. Desain sistem pemantauan kemiskinan di Kabupaten Malinau, pembagian 
tanggung jawab dan implementasi.
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•	Untuk melibatkan staf pemerintah, 
diperlukan honor sesuai standar 
pemerintah;

•	Responden semakin jenuh 
diwawancarai.

Analisis dilakukan oleh CIFOR dan hasil-
hasilnya telah ditulis (Limberg dkk. 2005). 
Hasil yang paling kentara adalah kebutuhan 
masyarakat akan akses ke pasar yang 
lebih baik. Masyarakat menyadari bahwa 
dengan kesejahteraan ekonomi yang tinggi 
mereka akan dapat mengatasi aspek-aspek 
kesejahteraan lainnya. 

PeMbentuKan tiM PeMantau 
di tingKat KabuPaten dan 
PengeMbangan sisteM 
PeMantauan

Tim pemantau terdiri dari pejabat beberapa 
lembaga pemerintah (termasuk staf senior 
dan staf lapangan). Tim diawasi oleh 
Sekretaris Daerah (Sekda), sedangkan 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD), 
Bappeda dan cabang BPS daerah akan 
berada di garis terdepan dalam menjalankan 
berbagai bagian program. Koordinasi atas 
semua upaya yang dilakukan berbagai 
lembaga menjadi tanggung jawab Komite 
Penanggulangan Kemiskinan. 
 
Sistem pemantauan yang dianjurkan 
diilustrasikan pada Gambar 6. Dukungan 
pemerintah daerah terhadap sistem ini cukup 
beragam: sebagian sangat mendukung, 
sebagian menentang. Akibatnya, 
implementasi sistem mengalami beberapa 
penundaan. Di samping itu, program ini 
juga terkendala oleh pergantian staf.

Agar sistem pemantauan berhasil, diperlukan 
tiga langkah sebagai berikut:
1. Pengumpulan data lapangan
2. Analisis
3. Penggunaan data oleh pembuat kebijakan 

dalam pengambilan keputusan.

Kegiatan lapangan akan diawasi oleh 
koordinator lapangan dari PMD atau KPK, 
dengan tim yang terdiri dari tiga petugas 
pendata dan seorang pemeriksa hasil. Staf 
akan direkrut secara perseorangan dari 
tingkat desa dan kecamatan, serta dari staf 
yang tersedia di Malinau (staf kabupaten, 
kecamatan, pekerja ekstensifikasi pertanian, 
pekerja lapangan statistik, tenaga medis, 
organisasi perempuan, pos dukungan 
kesehatan dan konsultan). Pelatihan akan 
dipandu oleh PMD/KPK sementara 
Bappeda membantu dalam hal substansi 
wawancara sedangkan BPS dalam teknik 
statistik dan metode lapangan. CIFOR akan 
membantu dalam uji coba awal.

Seperti halnya komite penanggulangan 
kemiskinan yang dibentuk oleh pemerintah, 
tim ini juga mengalami kesulitan karena 
kurangnya koordinasi dan kerjasama lintas 
sektor. KPK yang dibentuk oleh pejabat 
pemerintah tidak berjalan efektif, apalagi 
tim pemantau kemiskinan yang tidak 
mendapatkan pengakuan formal. Meskipun 
secara eksplisit pemerintah kabupaten 
menyatakan komitmennya (melalui MoU), 
tetapi tim pemantau tidak pernah secara 
formal dibentuk dan, oleh karenanya, 
tidak memiliki kewenangan untuk bekerja 
secara efektif. Masalah besar lainnya adalah 
ketergantungan pada satu orang pelopor 
perubahan  dalam pemerintahan, yang  
meninggal dunia. 

PengeMbangan indiKatoR dan 
Penyusunan dRaF KuesioneR

Pengembangan seperangkat indikator 
dilakukan melalui beberapa tahap hingga 
dihasilkan 25-35 indikator yang khas untuk 
Malinau. Sebuah daftar panjang dibuat 
berdasarkan hasil lokakarya pada bulan 
Oktober 2003, diskusi dengan pemerintah 
daerah (Desember 2004), diskusi selama 
lokakarya pada bulan Maret 2005, 
seperangkat indikator yang digunakan dalam 
survei dasar dan indikator yang dihasilkan 
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Tabel 4. Indikator khas daerah yang direkomendasikan oleh tim pemantau Malinau†

No. Indikator Kel. I Kel. II Kel. III Keterangan
1 Konsumsi protein Ya Ya Ya Gabung 1 dan 2

* Konsumsi karbohidrat, protein 
dan vitamin

2 Kekurangan makanan pokok 
(nasi atau protein)

Ya – Ya  

3 Anggota rumah tangga yang 
sakit parah

? Ya Ya  

4 Kondisi perumahan Ya Ya Ya (2) Terdapat perbedaan antara 
kawasan perkotaan dan 
pedesaan

5 Kekayaan (sepeda motor atau 
mesin tempel)

Ya Ya Ya (2) Mesin tempel untuk 
kawasan pedesaan / sepeda 
motor untuk perkotaan

6 Kekayaan materi (gergaji 
mesin atau kulkas)

Ya Ya Ya (2) Gergaji mesin untuk 
pedesaan/ kulkas untuk 
perkotaan

X 7 Rasa takut (kekerasan atau 
kriminalitas)

Ya – –  

8 Kesejahteraan subyektif Ya Ya – * termasuk
X 9 Martabat Ya – – (1) martabat diri
10 Pendidikan formal warga 

dewasa
Ya Ya Ya (1) hapus formal

11 Pendidikan anak Ya Ya Ya (1) ketersediaan buku, guru; (2) 
ketersediaan prasarana

12 Pengetahuan informal 
anggota rumah tangga

– Ya Ya * termasuk

13 Kondisi hutan Ya Ya – Ditanyakan di tingkat desa
(2) Lingkungan kota (polusi), * 
bedakan antara pedesaan dan 
perkotaan

X 14 Eksploitasi sumber daya alam 
secara ekstrem

Ya – – Diukur di tingkat desa (3)?
 

X 15 (keragaman hayati) 
Keberadaan burung enggang

– Ya – Diukur di tingkat desa (3)?

16 Tingkat gotong-royong Ya Ya – Diukur di tingkat desa (3)?
X 17 Rasa saling percaya – – – Diukur di tingkat desa (3)?

 
18 Penyelesaian konflik Ya Ya – Diukur di tingkat desa (3)?

 (2) intensitas konflik
19 Sumber pendapatan alternatif Ya Ya Ya  
20 Investasi Ya Ya Ya (2) kekayaan: kebun, mesin 

giling gabah, rumah kedua
21 Tabungan Ya – Ya * memiliki barang yang mudah 

diuangkan
22 (Keterjaminan ekonomi) 

ketersediaan beras
Ya Ya Ya (3) + (2) + (1) kemudahan 

memperoleh barang-barang 
pokok (2) + sertakan singkong

23 Partisipasi dalam proses 
pengambilan keputusan desa

? – Ya * Akan dicakup pada uji coba 
pertama

24 Perasaan terjamin dalam hal 
kepemilikan lahan

Ya Ya – * Akan dicakup pada uji coba 
pertama

X 25 Penggunaan peraturan 
daerah

Ya – –  

† 3 kelompok membahas indikator yang diusulkan dan menyatakan persetujuan atau penolakannya serta mengusulkan 
indikator tambahan.
X = indikator tidak digunakan.
Sumber: Data lapangan.
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dari studi di Kutai Barat. Kesemuanya ini 
kemudian dibandingkan dengan standar 
pemerintah yang dijabarkan dalam AKU, 
ABK dan RPJM.

Dua puluh lima indikator yang digunakan 
pada uji coba pertama di Kutai Barat dibahas 
lebih lanjut dalam kelompok-kelompok kecil 
selama lokakarya pada bulan Maret 2005. 
Tabel 4 merangkum rekomendasi yang 
dirancang oleh masing-masing kelompok. 
Langkah berikutnya adalah menghubungkan 
indikator ini dengan proses perencanaan 
(ABK, Renstra) dan memastikan bahwa 
semua sektor terwakili secara seimbang. 
Berdasarkan indikator ini, selanjutnya 
CIFOR mengembangkan pertanyaan-
pertanyaan survei, pembobotannya, 
dan menyerahkannya kepada tim untuk 
dikomentari, diperbaiki dan disetujui.

Indikator tambahan yang diusulkan:
•	 19. Akses ke kota Malinau (kondisi jalan 

dan transportasi umum) 
•	 20. Penggunaan TV/Radio/Koran/surat 

dari pemerintah daerah (2+3)
•	 21. Klinik kesehatan dan pelayanannya 

(1)
•	 22. Toilet (2+3)
•	 Akses ke SMP (< 1 jam) (digabung 

dengan indikator 11 pada tabel)
•	 23. Kematian balita dan ibu
•	 Kehadiran di sekolah (digabung dengan 

indikator 11 pada tabel)
•	 24. Area lahan produktif dan tidak 

digunakan (produksi pertanian) 
•	 Konsumsi: karbohidrat, protein, vitamin 

(digabung dengan indikator 1+2 pada 
tabel) 

•	 25. Pakaian: jumlah pakaian baru yang 
dibeli setiap tahun.

Pemerintah kabupaten sudah sejak lama 
menyadari perlunya indikator yang 
khas daerah. Pejabat pemerintah sering 
mengeluhkan ketidaktepatan penggunaan 
‘lantai tanah’ sebagai indikator kemiskinan 
dalam survei nasional, karena semua rumah 

di daerah dibuat sebagai rumah panggung. 
Pada survei untuk mengidentifikasi 
masyarakat miskin yang berhak mendapatkan 
asuransi kesehatan gratis (2005), beberapa 
indikator yang dikembangkan dalam 
proyek kami digunakan. Tetapi indikator 
untuk lingkungan sosial dan alam dianggap 
tidak relevan dengan kesejahteraan atau 
terlalu sulit untuk diukur. Di samping itu, 
tidak seorang pun setuju dengan perlunya 
memasukkan kesejahteraan subyektif. 

Sewaktu proyek ini sedang mengembangkan 
indikator, beberapa upaya pemerintah 
untuk mengatasi kemiskinan juga sedang 
berlangsung. Sayangnya, kedua kegiatan ini 
tidak dapat dikoordinasikan. Pendekatan 
yang digunakan oleh tim peneliti untuk 
menghasilkan perangkat indikator memakan 
banyak waktu, menggunakan pendekatan 
partisipatif dan mempertimbangkan akurasi 
ilmiah untuk merumuskan indikator yang 
representatif dan terkait dengan aspek-
aspek kemiskinan. Di sisi lain, pemerintah 
kabupaten dihadapkan pada kebutuhan 
mendesak untuk melaporkan data warga 
miskin, dan tidak dapat (atau tidak 
bersedia) menunggu selesainya penyusunan 
indikator oleh proyek. Masalah lainnya 
adalah ketakutan pemerintah daerah bahwa 
penggunaan perangkat indikator yang 
berbeda akan menghasilkan angka-angka 
tingkat kemiskinan yang berlainan. Ini 
menunjukkan bahwa masalah kemiskinan 
tidak terlepas dari muatan politik. 

uji Coba

Uji coba sistem pemantauan kemiskinan 
dan perangkat indikator dilakukan dua kali. 
Uji coba pertama dilakukan pada bulan Mei 
2005. Survei ini didahului dengan pelatihan 
yang melibatkan seluruh tim survei yang 
terdiri dari 13 orang staf dari lima lembaga 
dan tiga kecamatan. Semua pertanyaan 
survei dibahas secara mendalam agar semua 
anggota tim memiliki pemahaman yang 
sama tentang maksud dari pertanyaan-
pertanyaan itu.
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Tingkat pengambilan sampel juga dibahas. 
Pada akhir pembahasan disepakati bahwa uji 
coba pertama dilaksanakan di 9 desa pada 
5 kecamatan (Lampiran 2) dengan bentuk 
wawancara pada tingkat rumah tangga. 
Untuk desa dengan jumlah rumah tangga 
kurang dari 50 buah, minimal 10 rumah 
tangga (20%) harus diambil sebagai sampel. 
Untuk uji coba pertama ini, sejumlah 149 
rumah tangga diwawancarai.

Prosedur pengambilan sampel ternyata 
sulit dilakukan dengan tepat. Di salah satu 
desa, semua penduduknya sedang berada di 
ladang; sementara di desa lainnya sebagian 
orang menolak diwawancarai. Ada kalanya, 
satu rumah dihuni oleh 2-4 rumah tangga 
yang menggunakan satu dapur secara 
bersama-sama.  

Pelaksanaan wawancara dihadapkan pada 
beberapa masalah, seperti meningkatnya 
harapan warga untuk mendapat subsidi, 
kendala bahasa dan fakta bahwa sering 
kali hanya kepala rumah tangga saja yang 
bersedia atau dapat memberikan informasi 
yang diperlukan. 

Uji coba kedua dilakukan pada bulan 
Juli 2005 dengan mencakup 18 desa di 8 
kecamatan, kecuali kota Malinau (Lampiran 
3). Pelatihan persiapan selama 2 hari 
diadakan untuk mengakomodasi beberapa 
penggantian dan penambahan anggota 
tim. Secara keseluruhan, sebanyak 334 
wawancara dilakukan dalam uji coba kedua 
ini.

Pelaksanaan wawancara di kecamatan 
Malinau Barat dan Malinau Utara mengalami 
beberapa penundaan, karena staf kecamatan 
yang ditugasi sibuk dengan tugas-tugas 
lainnya. Selain itu, jumlah rumah tangganya 
lebih banyak (Malinau Barat 63, Malinau 
Utara 87). Kendati demikian, kualitasnya 
merupakan yang terbaik.

Setelah melalui dua uji coba, daftar indikator 
tidak mengalami perubahan signifikan. 
Meski begitu, tim tetap menyunting 

beberapa pertanyaan untuk memperjelas dan 
memudahkan wawancara. Uji coba kedua 
dirancang mencakup lebih banyak desa 
dan rumah tangga; tetapi karena sukarnya 
akses, desa-desa yang sangat terpencil pada 
akhirnya tidak tercakup. Juga, sebagai 
akibat pergantian pimpinan, uji coba kedua 
ini tidak jadi dianalisis oleh staf badan 
perencanaan.

Dibandingkan dengan uji coba pertama, 
pelaksanaan uji coba kedua jauh lebih baik. 
Jumlah pertanyaan yang dijawab tanpa 
salah meningkat dari 22% menjadi 34%. 
Pertanyaan tak terjawab berkurang dari 
1,4% menjadi 0,4%. Tetapi jenis kesalahan 
lain (seperti melingkari satu jawaban tetapi 
menuliskan jawaban lainnya) meningkat, 
yang menunjukkan diperlukannya pelatihan 
tambahan untuk hal ini.

Pelaksanaan survei uji coba kedua ini juga 
tidak mengalami masalah teknis. Pelatihan 
dan pengujian berhasil meningkatkan 
kemampuan, sehingga kualitas data yang 
diperoleh menjadi lebih baik. Pelaksanaan 
survei dengan melibatkan staf dari dinas-
dinas lain juga dimungkinkan jika difasilitasi 
oleh pihak luar. Namun jika inisiatif tersebut 
berasal dari pemerintah kabupaten, sejumlah 
kendala kerap muncul, misalnya kebiasaan 
pendekatan sektoral, hierarki dan masalah 
koordinasi yang memang kronis. 

entRi data dan analisis

Rencana awal adalah bahwa BPS mengawasi 
entri data dan pemeriksaannya, dan 
bersama-sama Bappeda bertanggung jawab 
atas analisisnya. KPK juga diharapkan 
terlibat. Untuk membantu proses ini, 
CIFOR menyediakan formulir yang sudah 
disesuaikan dengan menggunakan SPSSX 
dan memberikan pelatihan SPSS.

Analisis meliputi  penentuan:
•	 Tingkat kemiskinan keluarga, desa, 

kecamatan dan kabupaten
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•	 Siapa yang miskin: apakah ciri-ciri 
keluarga dan desa miskin? 

•	 Ciri-ciri kemiskinan: berdasarkan sektor, 
inti dan konteks: termasuk rata-rata, 
kisaran dan distribusi (frekuensi) 

•	 Hubungan antara program dan sasarannya 
dengan tingkat dan ciri kemiskinan

•	 Hubungan antara anggaran program 
dengan tingkat dan ciri kemiskinan.

Akan dilakukan upaya untuk tidak hanya 
meninjau sasaran fisik tetapi juga mutu hasil 
dan dampak program terhadap keluarga.

Kualitas data akan dijaga dengan cara:
•	 selama kunjungan ke desa-desa,  setiap 

malam, petugas pemeriksa  memeriksa 
hasil wawancara dan pengumpulan data 
hari itu

•	 Peninjauan kuesioner (diperiksa dua kali) 
oleh petugas entri data

•	 5% dari entri data kuesioner akan 
diperiksa setelah semua data selesai 
dimasukkan.

Untuk memudahkan pekerjaan pemerintah 
daerah di masa mendatang, diadakanlah 
pelatihan penggunaan paket perangkat 
lunak statistik SPSS pada bulan Mei 2005 di 
Bogor. Pelatihan ini diikuti seorang staf dari 
Bappeda, seorang dari PMD dan seorang 
dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil 
dan Tenaga Kerja. Pada bulan Juli 2005, staf 
CIFOR bekerja sama dengan ketiga staf ini 
memasukkan data dan memulai analisis.
Sayangnya, hingga bulan Juli ketiga staf 
tersebut disibukkan dengan pekerjaan 
utama mereka masing-masing dan perhatian 
mereka pun berkurang. Staf penggantinya 
tidak cukup terlatih dan, akibatnya, staf 
CIFOR terpaksa harus memberikan 
pelatihan tambahan. Pada akhirnya CIFOR-
lah yang melakukan sebagian besar entri 
data dan analisis. Karena di kemudian hari 
konsultannya pindah pekerjaan, analisis data 
ini sempat tertunda hingga setahun penuh. 
Sementara itu, keterlibatan pemerintah 
daerah juga kecil sekali.

Rencana untuk mengadakan survei 
menyeluruh yang didanai dan dilaksanakan 
oleh pemerintah daerah sebagai langkah 
pertama menuju pemantauan secara rutin, 
pada akhirnya ditangguhkan karena masalah 
anggaran. Sebagai gantinya, pemerintah 
bersedia menyediakan anggaran (yang lebih 
kecil) untuk pemetaan kemiskinan.

Penilaian MasyaRaKat atas 
daMPaK PRogRaM PeMeRintah 
daeRah

Sebagai pendekatan tambahan, kami 
mengembangkan sistem penilaian masyarakat 
atas program-program pembangunan 
masyarakat dan penanggulangan 
kemiskinan oleh pemerintah. Masyarakat 
adalah sasaran dan penikmat sebagian 
besar program pemerintah. Kebanyakan  
program tersebut dimaksudkan untuk 
meningkatkan kondisi masyarakat dan 
memperbaiki kesejahteraan mereka. Tetapi 
masyarakat sering mengeluhkan program 
yang tidak menyentuh kebutuhan mereka 
atau meningkatkan keadaan mereka secara 
substansial. Desentralisasi diharapkan 
dapat membantu menyelesaikan masalah 
ini dengan meningkatkan rasa tanggap 
pemerintah daerah terhadap tuntutan dan 
umpan balik dari masyarakat. 

Pergeseran paradigma ini tidak serta-merta 
menyelesaikan masalah. Pejabat pemerintah 
daerah kurang berpengalaman dalam 
melakukan perencanaan dari bawah ke atas 
(bottom-up). Di Indonesia, departemen 
dalam negeri telah mengembangkan panduan 
perencanaan pembangunan desa partisipatif 
dan menyelenggarakan pelatihan penerapan 
metode-metodenya. Tetapi metode ini tidak 
diterapkan secara luas karena memakan 
lebih banyak waktu dibanding metode 
perencanaan konvensional, yakni dengan 
meminta kepala desa menyerahkan daftar 
usulan. Pemerintah daerah juga jarang 
mengumpulkan informasi mengenai 
seberapa jauh program-program mereka 
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memberi sumbangan terhadap peningkatan 
kondisi masyarakat. Perhatian utama mereka 
adalah pada akuntabilitas (keuangan) ke atas. 
Mereka mengukur keberhasilan program 
dengan indikator fisik dan keuangan. 

Dengan melibatkan masyarakat untuk 
menilai program pemerintah, dapat 
diperoleh informasi penting tentang dampak 
sebenarnya program terhadap kelompok 
sasaran . Masyarakatlah yang paling tahu apa 
yang terjadi di lapangan. Dengan dilibatkan, 
mereka akan dapat menyampaikan 
pandangan dan menyuarakan pendapatnya. 
Keterlibatan mereka juga akan menambah 
perspektif baru dalam proses pemantauan 
dan mengecek silang klaim pemerintah. 
Umpan balik masyarakat terhadap program-
program yang sudah dijalankan dapat 
membantu dan menjadi masukan bagi 
proses pengambilan keputusan pemerintah. 

Kemungkinan penyelenggaraan pemantauan 
oleh masyarakat sebagai mekanisme alternatif 
untuk mendapatkan umpan balik tentang 
dampak program pemerintah di bidang 

kemiskinan dibahas beberapa kali dengan 
pemerintah. Uji coba pertama dilakukan 
langsung oleh tim pengumpul data 
pemerintah pada bulan Juli-Agustus 2005. 
Sebuah matriks sederhana dikembangkan, 
dan tim pemantau dari pemerintah daerah 
dilibatkan. Salah satu sumbu matriks ini 
mencantumkan sektor-sektor pemerintah 
yang paling penting dalam pembangunan 
masyarakat, sedangkan sumbu satunya 
mencantumkan dampak aspek-aspek 
penting tersebut terhadap kesejahteraan 
sesuai dengan persepsi masyarakat setempat 
(lihat Gambar 7). Gagasan awalnya adalah 
kepala desa, dibantu beberapa pimpinan 
informal, mengisi matriks ini setelah 
mendapatkan penjelasan singkat dari staf 
pemerintah. Tetapi pendekatan ini terlalu 
ambisius. Pada akhirnya, staf pemerintahlah 
yang membantu kepala desa mengisi matriks 
tersebut. Meskipun masih harus melibatkan 
pejabat kabupaten dan kecamatan, hasil dari 
uji coba ini cukup menggembirakan.15

Hasil pendekatan ini tidak terlalu pasti, tetapi 
membuktikan bahwa untuk mendapatkan 

Gambar 7. Contoh matriks yang digunakan untuk uji coba awal penilaian 
masyarakat terhadap program pembangunan
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hasil yang dapat diandalkan, pemantauan 
masyarakat harus lebih independen dari 
pemerintah daerah, meskipun pada akhirnya 
kegiatan tersebut memberi masukan kepada 
sistem pemerintah daerah. Karena itulah 
dicoba pendekatan alternatif berupa diskusi 
kelompok terfokus yang difasilitasi oleh tim 
CIFOR dengan menggunakan formulir 
yang mirip.

Tim CIFOR mengadakan uji coba kedua, 
dengan menggunakan diskusi kelompok 
kecil di dua desa. Matriks yang sama, 
tetapi diperluas, digunakan sehingga semua 
peserta diskusi kelompok dapat memberikan 
kontribusinya. Sistem pemberian suara 
(voting) terbuka digunakan dengan kartu-
kartu kecil (positif, netral dan negatif ). 
Tetapi karena penduduk desa menyadari 
adanya ‘tekanan sosial’ untuk menyesuaikan 
diri dengan opini pemimpin (informal), 
maka kemudian digunakan sistem voting 
tertutup.

Berdasarkan dua pengalaman ini dan diskusi 
lebih lanjut mengenai metode pengumpulan 
data, uji coba terakhir dilakukan untuk 
menguji dua metode: diskusi kelompok 
terfokus yang difasilitasi oleh staf kecamatan 
(di 4 masyarakat), dan fasilitasi kelompok 
fokus oleh kepala desa (di 6 masyarakat). 
Setelah itu matriks tadi disederhanakan. 
Sektor-sektor pemerintah yang digunakan 
tetap sama, tetapi hanya implementasi 
dan dampak program-program saja yang 
ditanyakan (lihat Tabel 5). 

Staf kecamatan memfasilitasi tiga kelompok 
masyarakat: elit desa, perempuan dan 
pemuda. Untuk metode kedua, pedoman 
dibagikan kepada para kepala desa, yang 
disarankan memfasilitasi satu kelompok 
fokus dengan perwakilan dari elit desa, 
perempuan dan pemuda.

Untuk masing-masing proyek, peserta 
menilai implementasi dan dampak program 
dengan menggunakan kartu kecil. Kartu 
skor tersebut terdiri dari ‘+’ (implementasi 
atau dampak positif/baik), ‘0’ (netral) 
dan ‘-’ (negatif/buruk). Meskipun pada 
umumnya peserta duduk saling berdekatan 
di lantai, tetapi kartu skor ditelungkupkan 
untuk merahasiakan suara yang diberikan. 
Suara itu kemudian dihitung dan 
dimasukkan ke dalam matriks. Setelah suara 
untuk implementasi dan dampak proyek 
tertentu diperoleh, peserta diminta untuk 
memberikan komentarnya.

Meski pada awalnya enggan, staf kecamatan 
akhirnya menjalankan peran mereka dengan 
baik dan melancarkan proses ini. Kehadiran 
staf kecamatan tidak mempengaruhi rasa 
percaya diri peserta untuk memberikan 
pendapat. Dalam beberapa hal, staf 
kecamatan memang mencoba mempengaruhi 
suara yang diberikan, tetapi hanya ke arah 
jawaban positif. Untuk program yang 
buruk atau gagal, staf kecamatan cenderung 
menekankan kegagalan proyek tersebut. 
Karena staf kecamatan tidak memegang 
peran dalam implementasi proyek, mereka 
dapat menyalahkan lembaga-lembaga yang 

Sektor Proyek Sumber Implementasi Dampak Keterangan

Misal, 
pendidikan

Misal, seragam 
sekolah gratis

Layanan 
kesehatan

Sumber: Data lapangan.

 

Tabel 5. Matriks yang disederhanakan yang digunakan dalam uji coba terakhir 
penilaian masyarakat terhadap program pemerintah



Metodologi  |  ��

ada di tingkat kabupaten. Pengamatan 
menunjukkan bahwa upaya mereka untuk 
mengarahkan kelompok ke arah jawaban 
yang positif atau negatif tidak selalu 
mempengaruhi suara yang diberikan—
dalam beberapa hal jawaban peserta tetap 
positif atau negatif, dan untuk beberapa hal 
lainnya suara yang diberikan berbeda-beda. 
Saat ini, dalam struktur pemerintah 
Indonesia, pemerintah kecamatan pada 
dasarnya hanyalah pos perantara, dengan 
kewenangan atau keterlibatan langsung yang 
terbatas dalam proyek-proyek pemerintah. 
Karena itu, penduduk desa merasa bahwa 
komentar negatif tentang program tidak 
akan menyudutkan staf kecamatan. Pada 
beberapa kesempatan, orang enggan 
memberikan umpan balik negatif untuk 
program pemerintah yang memberikan 
dana operasional untuk sekolah dasar. 
Mereka khawatir umpan balik negatif akan 
berdampak negatif terhadap kepala sekolah 
atau guru, yang kebanyakan adalah anggota 
keluarga mereka.16

Strategi kedua—fasilitasi diskusi kelompok 
terfokus oleh kepala desa—harus diubah. 

Gambar 8. Contoh penilaian masyarakat tentang dampak program pemerintah.

Penyampaian informasi dan beberapa diskusi 
sebelumnya tidak cukup untuk menyiapkan 
kepala desa sebagai fasilitator. Karena itu, 
fasilitasi dilakukan oleh staf CIFOR, yang 
pada saat bersamaan mengamati aspek-aspek 
penting lain (seperti partisipasi peserta, 
upaya saling mempengaruhi, kemudahan 
peserta dalam menggunakan metode). 
Seorang kepala desa menyatakan 
kekhawatirannya bahwa dalam banyak hal 
fasilitasi oleh kepala desa akan bias karena 
keterlibatan langsung atau kepentingan dari 
kepala desa. 

Anggota masyarakat tidak mudah 
diyakinkan untuk berpartisipasi karena, 
berdasarkan pengalaman, usulan dan saran 
yang disampaikan jarang dipertimbangkan 
oleh pemerintah. Satu-satunya hal 
yang menyenangkan masyarakat adalah 
metode yang tidak menyulitkan (dan 
menyenangkan). Aspek lain yang perlu 
dipertimbangkan adalah pengalaman 
anggota masyarakat memanipulasi data dan 
kemungkinan mereka yang memberikan 
umpan balik negatif dicari-cari. Metode 
ini harus menjamin kerahasiaan (misalnya 
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voting tertutup, mirip dengan kartu 
voting, atau mengocok suara yang sudah 
terkumpul). 

Di samping itu, ada banyak program yang 
diarahkan pada kelompok masyarakat yang 
berbeda atau memiliki dampak yang berbeda 
terhadap kelompok yang berbeda. Metode 
penilaian yang digunakan harus sebanyak 
mungkin menangkap perbedaan-perbedaan 
ini. Pengalaman kami menekankan 
perlunya kelompok-kelompok diskusi 
terpisah sebagaimana diilustrasikan pada 
salah satu masyarakat tadi (lihat Gambar 8).  

Idealnya, pilihan kelompok harus 
tergantung pada program yang dinilai 
(misalnya pemuda bisa memberi informasi 
penting tentang program pendidikan 
berdasarkan pengalaman langsung mereka), 
tapi demi kemudahan, mungkin perlu 
digunakan kelompok campuran. Dalam 
uji coba kami, ada tiga kelompok: laki-laki 
elit desa, perempuan dan pemuda. Karena, 
secara umum, keterlibatan pemuda dalam 
urusan masyarakat masih terbatas, kami 
menganjurkan disertakannya satu kelompok 
laki-laki bukan elit desa karena elit desa 
sering memiliki keterlibatan langsung dan 
kepentingan dalam program-program 
pemerintah. 

Penyajian yang sederhana akan memudahkan 
penggunaan hasil. Tetapi perlu hati-hati agar 
hasil tidak ditafsirkan secara berlebihan. 
Misalnya, suara (positif, netral dan negatif ) 
dapat diubah menjadi skor atau dinyatakan 
dalam bentuk persentase. Karena beberapa 
program diimplementasikan di sejumlah 
komunitas, skor yang diperoleh dapat 
dibandingkan atau dirata-ratakan. Di 
samping skor, catatan selama diskusi 
tentang program tidak kalah penting karena 
catatan ini dapat memberi petunjuk untuk 
perbaikan ke depan. 

Beberapa komentar mungkin bersifat sangat 
spesifik, tetapi seringkali ada pola yang 
konsisten. Pengamatan dapat membantu 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
program yang diimplementasikan di banyak 
masyarakat. Dalam pengalaman kami, dua 
masalah utama program pemerintah adalah 
kurangnya informasi tentang program dan 
lemahnya tindak lanjut (misalnya memberi 
benih tanaman atau ternak tanpa bantuan 
teknis). 

PengaRusutaMaan sisteM

Langkah terakhir berupa pengarusutamaan 
sistem pemantauan masih berlangsung, 
dengan hasil yang campur aduk karena 
langkah ini sangat tergantung pada kondisi 
politik daerah. Di Malinau, , mitra pemerintah 
daerah pernah mengajukan anggaran sebesar 
Rp 600 juta untuk kegiatan pemantauan 
berskala penuh pada tahun 2006, tetapi dari 
jumlah tersebut hanya Rp 40 juta disetujui. 
Pada tahun 2005, program nasional 
penyaluran subsidi kompensasi BBM 
mendesak pemerintah kabupaten untuk 
menentukan jumlah penduduk miskin 
secara ‘cepat dan kotor’. Pada bulan Mei 
2005, pemerintah mengeluarkan keputusan 
untuk memakai indikator yang diusulkan 
oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan 
berdasarkan indikator ini, sejumlah 32.429 
jiwa dinyatakan miskin dalam SK Bupati No. 
144, yang terbit bulan Juni 2005. Berarti, 
secara resmi 59% penduduk Malinau miskin 
dan karenanya berhak menerima asuransi 
kesehatan untuk masyarakat miskin. Jadi, 
kendati kami gembira dengan perhatian 
pemerintah terhadap tingkat kemiskinan 
dan upaya proyek kami tampaknya telah 
mendukung rancangan indikator yang 
digunakan, kami harus menerima kenyataan 
bahwa tingkat kemiskinan di Malinau 
sekarang telah ‘ditetapkan’ oleh kabupaten 
dan upaya kami untuk menghasilkan angka-
angka berdasarkan metode yang ilmiah 
menjadi terabaikan.

Sementara itu, dengan anggaran yang 
kecil, fokus kegiatan beralih ke pemetaan 
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kemiskinan. Usaha kami dengan 
mengajukan anggaran untuk pemantauan 
kemiskinan berskala penuh pada tahun 
2007 kembali tidak membuahkan hasil. Di 
Kutai Barat, kabupaten mengalokasikan Rp 
600 juta untuk menerapkan sensus tingkat 
kabupaten dengan indikator kemiskinan 
yang kami kembangkan, meskipun pada 
akhirnya anggaran itu tidak cukup dan survei 
dilakukan di semua desa hanya dengan 30% 
sampel.

Salah satu cara untuk mengarusutamakan 
hasil-hasil proyek ini adalah melalui 
lokakarya tahunan yang melibatkan pejabat 
pemerintah daerah. Lokakarya awal tentang 
persepsi kemiskinan dan kesejahteraan 
diselenggarakan bersama-sama dengan 
pemerintah kabupaten pada bulan 
September 2003. Pertemuan tahunan antara 
perwakilan DPM/PMD dan tim pemantau 
diadakan pada bulan Maret - April 2004, 
Maret 2005 dan Maret 2006. Pertemuan 
ini terutama dimanfaatkan untuk meninjau 
kemajuan proyek dan menyempurnakan 
kerangka konseptual.

MengaPa PeMantauan 
KeMisKinan tidaK digunaKan? 

Pada awal proses ini di tahun 2003, 
kemiskinan belum menjadi masalah yang 
terlalu mengemuka, meskipun kinerja 
pemerintah daerah dinilai, antara lain, 
berdasarkan, kemampuan menanggulangi 
kemiskinan. Dengan meningkatnya 
perhatian pihak luar terhadap kemiskinan 
(tekanan internasional, dokumen SPK, 
MDG; tekanan nasional, SPK, dampak 
ekonomi penurunan subsidi BBM), 
sikap pemerintah daerah dengan segera 
berubah. Kemiskinan menjadi alat bagi 
pemerintah daerah untuk mendapatkan 
pendanaan tambahan melalui program 
penanggulangan kemiskinan. Hal ini 
menjadi dorongan kuat bagi pemerintah 
dan masyarakat untuk menyatakan diri 
miskin: kecamatan miskin, desa miskin, 

rumah tangga/warga miskin. Pemantauan 
kemiskinan hanya mungkin dilakukan 
jika kemiskinan tidak bersifat politis.

Agar upaya penanggulangan kemiskinan 
membawa dampak, kerjasama dengan 
pemerintah daerah merupakan hal yang 
sangat penting. Tetapi kerjasama ini 
tidaklah mudah. Untuk kasus Malinau, 
pemerintah daerah masih baru dibentuk 
dan belum cukup yakin atau tahu pasti 
akan perannya. Mereka masih mewarisi 
pendekatan yang sangat sektoral dan cara 
kerja yang sangat birokratis dan kaku 
(kendati beberapa peluang baru tercipta 
berkat reformasi politik). Asumsi awal 
bahwa reformasi politik akan menghadirkan 
banyak peluang untuk mengembangkan 
strategi dan program yang sesuai dan 
kreatif guna menyelesaikan sebab-sebab 
kemiskinan yang khas daerah tampaknya 
terlalu optimistik. Dalam praktiknya, 
sistem lama yang hierarkis dan birokratis 
masih bertahan. Rakyat tidak memiliki 
cukup pengalaman dengan bentuk-bentuk 
pemerintahan yang lain, dan karena itu 
mereka lebih nyaman untuk melanjutkan 
hidup dengan cara-cara yang lama. Dalam 
situasi semacam ini, perubahan dapat 
terjadi jika ada pelopor perubahan dari 
dalam. Di Malinau, pelopor ini terdapat 
dalam diri kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat. Dengan dukungan beliau, 
proyek ini mengalami awal yang baik. 
Selanjutnya, beliau dipindahkan ke 
Badan Perencanaan, yang lebih baik lagi 
pengaruhnya terhadap proyek. Sayangnya, 
pada saat pengaruh beliau sedang penting-
pentingnya, beliau meninggal dunia. 
Pengganti di kedua pos yang semula beliau 
tempati kurang kuat dan mendukung.

Di samping itu, upaya penanggulangan 
kemiskinan harus dikaitkan dengan 
perencanaan pemerintah. Tetapi 
kemauan pemerintah daerah untuk 
berinvestasi dalam perencanaan yang 
baik masih terbatas, karena keputusan 
akhir sering kali berada di luar kendali 
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mereka. Meskipun dengan desentralisasi 
kabupaten menjadi otonom, pendapatan 
daerah hanya merupakan sebagian kecil 
dari anggaran kabupaten. Malinau masih 
sangat tergantung pada pemerintah pusat 
dan, meskipun sedikit demi sedikit mulai 
membaik, alokasi anggaran kabupaten 
sebagian besar masih diputuskan oleh 
pemerintah pusat.

Meskipun sistem pemantauan ini 
tidak sepenuhnya digunakan, beberapa 
dampak positif tetap muncul. Pertama, 
pengembangan kapasitas dari staf yang 
terlibat. Sejumlah aktivitas dan diskusi 
yang dilakukan berhasil meningkatkan 

kesadaran bahwa kemiskinan bersifat 
multidimensi dan memerlukan pendekatan 
yang bersifat lintas sektoral atau holistis. 
Tercipta pula pemahaman yang semakin 
baik akan perlunya indikator yang khas 
untuk masing-masing daerah. Beberapa 
indikator kemiskinan yang dikembangkan 
proyek ini sudah pula digunakan dalam 
sebuah survei pemerintah. 

Dan terakhir, kegiatan lapangan juga 
meningkatkan pengetahuan dan 
pengalaman langsung staf tentang berbagai 
kondisi di masyarakat dan kepedulian 
mereka terhadap penanggulangan 
kemiskinan. 
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Di depan telah disebutkan bahwa lebih dari 
separuh penduduk Malinau secara resmi 
dinyatakan miskin. Hasil pemantauan 
kemiskinan di delapan kecamatan17 memang 
tidak menetapkan tingkat kemiskinan, 
tetapi hasil survei menunjukkan bahwa 
masyarakat menganggap diri mereka sendiri 
miskin. Dan kendati telah dilakukan upaya 
untuk memahami kemiskinan sebagai suatu 
totalitas dari sejumlah lingkungan yang 
berbeda-beda, kemiskinan tetap paling terasa 
pada lingkungan ekonomi dan kekayaan 
materi.

Tabel 6 menyajikan informasi dari dua 
survei pemantauan kemiskinan. Hasil yang 
paling mencolok ialah bahwa indeks untuk 
sektor ekonomi sangat rendah di semua 
kecamatan yang disurvei, kecuali Sungai 
Boh.18 Pada survei dasar ini, penduduk 
desa menyatakan bahwa mereka merasa 
kekurangan modal (tabungan atau kekayaan 
produktif ) dan dihadapkan pada harga-
harga produk (terbatasnya pilihan untuk 
penghasilan tambahan) yang rendah. Kedua 
hal tersebut merupakan faktor penting 
penyebab kemiskinan. Kayan Hulu dan 
Malinau Barat adalah kecamatan dengan 
tingkat kesejahteraan paling rendah, dengan 
lima dari sembilan indeks yang digunakan 
berada pada tingkat sangat rendah.

BaB 5
statUs kemIskInan Dan kesejahteraan 
DI malInaU

Yang mengejutkan, skor untuk lingkungan 
alam juga rendah, kendati sekitar 90% 
kawasan masih merupakan hutan (bekas 
ditebang dengan baik atau hutan primer). 
Skor terendah untuk aspek ini ditemukan 
di tiga kecamatan yang berada paling dekat 
dengan ibu kota kabupaten (Malinau 
Selatan, Malinau Utara dan Malinau Barat).
Penebangan skala kecil dimulai di tiga 
kecamatan tersebut, dan khususnya selama 
ledakan penebangan berskala kecil semua 
kegiatan penebangan terpusat di kawasan 
itu. Yang lebih sulit lagi untuk dijelaskan, 
masyarakat di kecamatan Pujungan, Sungai 
Boh dan Kayan Hilir menilai lingkungan 
alam mereka sedang-sedang saja. Ketiga 
kecamatan ini memiliki jumlah penduduk 
paling sedikit, tingkat kepadatan paling 
rendah, dan sedikit sekali atau bahkan 
tidak ada kegiatan penebangan kayu yang 
berlangsung saat ini. Skor yang diberikan 
menunjukkan persepsi masyarakat tentang 
penurunan sumber daya alam (khususnya 
kayu) karena eksploitasi besar-besaran selama 
2000-2003. Namun bila dibandingkan 
dengan kawasan lain, sumber daya hutan di 
kebanyakan desa masih berlimpah.

Jarak dan kesulitan bepergian tidak memiliki 
pengaruh yang sama terhadap semua aspek. 
Tiga kecamatan paling terpencil (Sungai 
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Tabel 6. Indeks untuk masing-masing aspek pada model NESP per kecamatan

Kecamatan SJS H W K E N S P Indeks 
Pelayanan

 Pujungan 26,5432 58,4821 30,8642 51,5873 25,4545 48,6111 76,0000 72,0000 57,6923

 Sungai Boh 36,2319 53,2609 58,5859 72,5000 42,4242 39,2593 99,2754 84,8485 62,8571

 K. Hulu 11,6667 42,2535 34,2723 47,0000 20,9957 27,3504 92,0188 77,6995 65,4839

 K. Hilir 41.1111 40,4167 44,4444 52,6515 19,9134 55,5556 64,5161 61,4943 54,2857

 M. Barat 28,4038 57,4653 38,8889 57,1181 26,5152 31,7460 78,9352 82,6190 56,5000

 M. Utara 43,3090 71,3393 48,4127 59,6065 35,6749 32,6087 78,2238 76,7901 71,2329

 Mentarang 39,9225 71,3068 50,0000 67,7419 38,5580 77,7778 89,0152 87,2093 69,1429

 M. Selatan 27,2300 59,5486 45,0617 61,3095 31.7125 27,0655 90,6393 92,7536 54,3243

 Total 32,2034 59,6354 43,7193 57,5169 29,7880 36,8421 83,2983 79,5349 64,3946

Sumber: Data lapangan.
Catatan: 
Merah = critical; kuning = intermediate; hijau = good. 
SJS = Indeks Kesejahteraan. Subyektif; H =Indeks Kesehatan; W = Indeks Kekayaan Materi; 
K = Indeks Pengetahuan; N = Indeks Lingk. Alam;
E = Indeks Lingk. Ekonomi; S = Indeks Lingk. Sosial; P = Indeks Lingk. Politik; I&S = infrastructure and services.

masuk ke hutan dan 19% mengumpulkan 
gaharu. Dari responden yang teratur 
masuk ke hutan ini,19 sekitar setengahnya 
menyatakan bahwa ada empat sumber 
daya hutan tidak musiman yang penting 
bagi rumah tangga. Dua di antaranya, 
yang digunakan terutama untuk konsumsi 
rumah tangga (daun untuk atap dan rotan 
untuk perabot), tersedia dalam jumlah lebih 
banyak dibandingkan dua lainnya yang 
diperjualbelikan (rusa untuk daging dan 
dipterokarpa untuk kayu).

Tingkat pendidikan tertinggi dalam rumah 
tangga untuk 50% responden adalah sekolah 
menengah pertama atau lebih tinggi, tetapi 
sebanyak 36% rumah tangga masih memiliki 
anggota keluarga yang buta huruf. Mereka ini 
kemungkinan besar adalah generasi tua yang 
tidak mendapatkan kesempatan pendidikan 
formal. Jawaban menunjukkan bahwa 
kehadiran guru di sekolah dasar tinggi: 80% 
responden dengan anak usia SD menyatakan 
bahwa guru selalu hadir. Ketersediaan 
buku rendah: 77% responden mengatakan 
bahwa buku tersedia hanya ‘sampai tingkat 
tertentu’. Sumber informasi utama bagi 
rumah tangga adalah televisi (63%) dan 
surat dari pemerintah daerah (34%). Bukti 
pendukung menunjukkan bahwa surat dari 

Boh, Kayan Hulu dan Kayan Hilir) 
memberikan skor yang paling rendah untuk 
sektor kesehatan dan menganggap sektor 
ini berada dalam keadaan sangat buruk 
(Tabel 6). Untuk sektor pengetahuan, tiga 
dari empat kecamatan paling terpencil 
(Pujungan, Kayan Hulu dan Kayan Hilir) 
memberikan skor paling rendah, meskipun 
keadaan di daerah tersebut masih dapat 
dikategorikan sedang. 

Lingkungan sosial (diukur dari tingkat 
gotong-royong, rasa saling percaya dan 
penyelesaian konflik dalam masyarakat) dan 
lingkungan politik (penyelesaian konflik 
secara umum dan partisipasi dalam rapat-
rapat masyarakat) mendapatkan skor yang 
tinggi. Kondisi ini dapat dijelaskan, antara 
lain, dengan masih terpeliharanya semangat 
gotong-royong di antara anggota masyarakat 
karena ketiadaan alternatif lain. Konflik 
dengan pihak lain dan tekanan kepemilikan 
lahan di banyak bagian Malinau masih 
rendah, dan karena itulah skor untuk 
lingkungan politik tinggi. 

Berikut adalah  hasil dari survei secara lebih 
rinci. Pertama, ketergantungan terhadap 
hutan. Empat puluh lima persen responden 
menyatakan bahwa mereka secara rutin 
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pemerintah memberikan sumber informasi 
yang cukup dapat diandalkan karena sering 
dibaca oleh kepala desa pada pertemuan-
pertemuan dengan masyarakat. Sumber 
informasi lainnya, seperti koran (24%) dan 
radio (22%) kurang tersedia atau kurang 
populer.

Kendati indeks untuk lingkungan kesehatan 
relatif positif, 36% rumah tangga yang 
diwawancarai menyatakan bahwa selama 
setahun terakhir salah satu anggotanya 
mengalami sakit parah. Tetapi dari jumlah 
ini, hanya 17% yang dirawat inap di rumah 
sakit. Skor lingkungan kesehatan yang secara 
umum positif ini tidak terlepas dari komposisi 
indeks: skor gabungan berdasarkan sakit 
dan perawatan kesehatan dan skor tersendiri 
untuk pemenuhan makanan pokok, protein 
dan vitamin. Layanan kesehatan dinilai 
relatif baik: 57% responden menyatakan 
bahwa obat-obatan dan petugas medis selalu 
tersedia di puskesmas kecamatan sementara 
34% menyatakan kadang-kadang tersedia. 
Salah satu program pemerintah untuk 
memberikan layanan kesehatan kepada 
keluarga miskin adalah dengan memberikan 
asuransi kesehatan gratis. Tetapi biaya 
transportasi untuk mendapatkan fasilitas 
kesehatan bagi warga di kawasan terpencil 
relatif mahal dan tidak dicakup oleh 
asuransi, dan tidak terjangkau oleh rumah 
tangga ini.

Meskipun indeks untuk lingkungan ekonomi 
rendah, jika indikator-indikatornya dikaji 

lebih dalam, beberapa fakta menarik dapat 
dilihat: 18% responden memiliki semacam 
penghasilan rutin dan 6% lainnya menerima 
honor. Angka ini lumayan tinggi. Pejabat 
desa (5 orang) dan elit tradisional (3 orang) 
menerima tunjangan rutin dari pemerintah 
daerah. Di samping itu, hampir di setiap 
desa terdapat dua atau lebih guru sekolah 
dasar. Jadi, mengingat kecilnya ukuran desa, 
persentase warga dengan penghasilan rutin 
dapat dikatakan cukup tinggi. Sejumlah 
37% responden lainnya hanya memiliki 
penghasilan yang sporadis. Pada sisi lain, 
jumlah rumah tangga yang memiliki 
tabungan cukup banyak: 26% memiliki 
tabungan kecil berupa barang berharga 
(misalnya perhiasan emas), 11% memiliki 
lahan di luar desa mereka, dan 13% memiliki 
rumah atau pondok kedua yang layak huni. 
Faktor penting lainnya dalam lingkungan 
ekonomi adalah keswasembadaan beras 
(makanan pokok bagi sebagian besar 
masyarakat Malinau). Empat puluh dua 
persen responden mengatakan bahwa 
mereka menghasilkan beras yang cukup 
untuk kebutuhan rumah tangga mereka.

Pemerintah telah berupaya mengatasi 
keterbatasan peluang memperoleh 
penghasilan tunai ini dengan memberikan 
pelatihan dan kunjungan silang untuk 
menunjukkan jenis-jenis kegiatan alternatif 
yang bisa menghasilkan uang, serta sesekali 
menyediakan benih tanaman baru. Tetapi 
cakupan upaya ini masih terbatas, dan 
dengan peluang (jaringan) pemasaran yang 

Indikator 2003 2005

Rumah tangga dengan penghasilan rutin 24,4% 18,16%
Rumah tangga dengan penghasilan tidak 
rutin

31,6% 37,03%

Rumah tangga pengumpul gaharu 34,2% 19,42%
Rumah tangga yang dapat mengakses 
listrik 

83% 64,32%

Rumah tangga yang memiliki gergaji 
mesin atau kulkas

29% (gergaji mesin saja) 31,8%

Survei2003: 14 desa dengan 152 responden.
Survei 2005: 27 desa dengan 483 responden.

 

Tabel 7. Perbandingan perubahan beberapa indikator lingkungan ekonomi 
dan kekayaan materi antara 2003 dan 2005
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lemah, anggota masyarakat menjadi enggan 
untuk mengembangkan kegiatan baru.

Karena beberapa dari indikator yang 
digunakan di sini digunakan juga dalam survei 
dasar (2003) dan pemantauan kemiskinan 
(2005), kami dapat membandingkan 
beberapa informasi. Tabel 7 menunjukkan 
beberapa indikator yang terkait dengan 
kekayaan materi dan kesempatan ekonomi.

Persentase warga yang memiliki penghasilan 
rutin menurun akibat penutupan perusahaan 
penebang kayu dan menyusutnya kegiatan 
perusahaan pertambangan. Di samping itu, 
penggabungan beberapa desa menjadi satu 
mengurangi jumlah pejabat desa.20 Salah satu 
strategi untuk mengatasi kondisi ini adalah 
dengan mengandalkan usaha penghasilan 
tunai tak rutin. Mengumpulkan gaharu 
tidak lagi menjadi pilihan menarik seperti 
terlihat pada berkurangnya jumlah warga 
pengumpul gaharu. Sejak pertengahan 
1990-an, sumber daya alam ini dieksploitasi 
secara berlebihan dan sekarang semakin sulit 
ditemukan. Juga, harganya relatif turun.

Tutupnya perusahaan penebang kayu 
mengakibatkan menurunnya akses 
masyarakat terhadap listrik, sebelumnya 

perusahaanlah yang menyediakan bahan 
bakar gratis. Masyarakat belum cukup 
tertata atau kekurangan sarana finansial 
untuk menjalankan listrik sendiri.

Secara umum, indeks ini mencerminkan 
dengan jelas persepsi (masyarakat) setempat 
terhadap kondisi yang ada. Mereka 
menyadari bahwa akses pendidikan dan 
pelatihan meningkat, tingkat pelayanan 
dan prasarana membaik, dan akses terhadap 
pelayanan kesehatan dan pemenuhan 
kebutuhan pangan dasar relatif baik.

Survei-survei di atas menegaskan 
pandangan kami bahwa untuk memotret 
status kemiskinan, pengukuran terhadap 
satu aspek kemiskinan saja tidaklah 
cukup. Kemiskinan bersifat multidimensi 
dan mencakup aspek-aspek kebutuhan 
dasar serta konteks pendukung yang lebih 
luas, di mana persepsi individu terhadap 
aspek-aspek tersebut bersifat subjektif dan 
dipengaruhi konteks. Subjektivitas ini juga 
menunjukkan perlunya kriteria yang khas 
daerah, terutama karena perbedaan mata 
pencaharian dan sumber daya mendorong 
cara penyelesaian kebutuhan yang berbeda-
beda pula.

Pemukiman di Malinau (Foto: Stefan Seitz) 
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BaB 6
mengapa masyarakat malInaU mIskIn?

Lokakarya kabupaten yang diadakan 
pada bulan November 2003 menegaskan 
fakta bahwa semua stakeholder memiliki 
persepsi yang berbeda-beda mengenai sebab 
masyarakat Malinau miskin, meskipun semua 
setuju perlunya memandang kemiskinan 
dari berbagi aspek dan dimensi. Kemiskinan 
tidak hanya masalah kebutuhan sandang, 
pangan dan papan, tetapi juga mencakup 
isu sosial dan budaya. Kemiskinan di 
Kabupaten Malinau disebabkan oleh aspek 
sosial budaya seperti terjadi selama masa 
Orde Baru yang sentralistik, Jawa sentris 
dan atas ke bawah (top-down).

Meskipun setuju bahwa kemiskinan 
memiliki karakteristik yang multidimensi, 
kebanyakan pejabat melihat kemiskinan 
dari perspektif lembaganya masing-masing. 
Jadi, pejabat dari bidang pertanian melihat 
kemiskinan sebagai kondisi di mana orang 
tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-
harinya, dan tidak dapat menjamin hasil 
panen yang memadai. . Pejabat kehutanan 
melihat kemiskinan disebabkan oleh 
kurangnya fasilitas dan jalan di kawasan hutan 
sehingga masyarakat kesulitan memasarkan 
produknya, sementara mereka harus 
membeli makanan dengan harga yang tinggi. 
Menurut kepala Divisi Sosial Ekonomi, 
salah satu alasan tetap miskinnya Malinau 
adalah karena keterpencilan geografis yang 

membuat mereka kesulitan mendapatkan 
kebutuhan pangan dan pakaian, dan juga 
kesehatan dan pendidikan.

Kemiskinan juga dipandang sebagai masalah 
yang sulit dihapus karena kurangnya 
investasi. Investasi akan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya 
memperbaiki kehidupan masyarakat. 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari studi 
komparatif dan kunjungan ke daerah-
daerah lain adalah: semakin banyak investasi 
yang diterima suatu daerah, semakin maju 
dan progresif ekonomi daerah tersebut. 
Tetapi hal ini ditentang oleh kalangan bisnis 
yang mengatakan kemiskinan menahun 
disebabkan  prioritas program pembangunan 
yang tidak tepat dan perilaku birokrasi. Opini 
lainnya memandang kemiskinan sebagai 
masalah mental dan budaya. Upaya untuk 
memberantas kemiskinan harus dilakukan 
dengan menghilangkan budaya menjadi 
miskin, boros, tidak suka menabung, dan 
membelanjakan uang tanpa pertimbangan 
yang baik.

Jelaslah, staf pemerintah kabupaten 
memiliki persepsi yang berbeda-beda 
tentang kemiskinan dan penyebabnya.  Hal 
ini sebagian ditentukan cakupan wewenang 
mereka (lihat Tabel 8). Pemerintah 
kabupaten menganggap masyarakat miskin 
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homogen dan tidak membedakan kekhasan 
berbagai kelompok. Kemiskinan dianalisis 
semata-mata pada tingkat desa, sehingga 
menghasilkan intervensi lapangan yang 
berfokus hanya pada prasarana fisik desa, 
bukan penghidupan masyarakatnya. 

Rangkuman alasan penyebab kemiskinan 
yang diberikan oleh para pejabat kabupaten 
tidak terlalu berbeda dengan alasan 
yang dikemukakan oleh masyarakat 
setempat. Penduduk desa juga cenderung 
mendefinisikan kemiskinan sebagai 
tidak terpenuhinya kebutuhan dasar 
dan  kurangnya kesempatan ekonomi. 
Di samping itu, mereka secara eksplisit 
menekankan pentingnya hubungan sosial 
untuk kesejahteraan subyektif.

Penyebab KeMisKinan lainnya

Analisis kami menunjukkan empat penyebab 
historis bagi kemiskinan Malinau di tingkat 
kabupaten:
•	 Isolasi fisik
•	 Terbatasnya manfaat tunai dari sumber 

daya alam bernilai seperti hutan 
•	 Kendala bio-fisik dan rendahnya 

kapasitas SDM untuk diversifikasi 
ekonomi, perolehan penghasilan tunai 
atau investasi

•	 Lemahnya kerja sama antar kelompok 
sosial.

Masing-masing faktor di atas tetap menjadi 
penyebab penting bagi kemiskinan selama 
periode desentralisasi, kendati pemerintah 

Tabel 8. Persepsi pemerintah kabupaten tentang kemiskinan dan evaluasi 
masyarakat dari lembaga-lembaga pemerintah

Lembaga 
Pemerintah

Pengertian kemiskinan Penyebab 
kemiskinan

Solusi alternatif

Divisi Sosial 
Ekonomi

Miskin dalam hal 
prasarana dan 
kesempatan ekonomi

Kebijakan sentralistis
Isolasi geografis
Investasi terlalu kecil

Subsidi
Membangun prasarana
Menarik investasi

Bappeda Tidak dapat memenuhi 
kebutuhan pokok, sosial 
dan spiritual

Kebijakan sentralistis
SDM lemah
Kurang kapasitas

Optimalkan KPK
Mengembangkan kapasitas
Meningkatkan perencanaan 
kabupaten 

Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat

Tidak dapat memenuhi 
kebutuhan pokok dan 
sosial budaya

Kebijakan sentralistis
Isolasi geografis

Program yang terarah dan 
partisipatif 
Mengembangkan indikator 
kemiskinan yang lebih baik

Dinas 
Pendidikan

Kurangnya akses 
pendidikan

Kebijakan sentralistis
Pendidikan kurang

Merekrut lebih banyak guru
Membangun prasarana
Meningkatkan kompetensi 
guru
Memberikan pendidikan 
gratis

Dinas Pertanian Tidak dapat memenuhi 
standar hidup layak 

Lingkungan bisnis 
tidak jelas

Membangun agrobisnis

Dinas 
Kehutanan

Tidak mampu atau tidak 
memiliki modal untuk 
mengelola sumber daya 
hutan 

Kebijakan sentralistis
Manfaat finansial dari 
sumber daya alam 
tidak mencukupi

Mempermudah izin untuk 
hutan kemasyarakatan
Mendukung kebun sayuran

DPRD Kurangnya prasarana
Tidak memiliki kapasitas 
ekonomi

Investasi kurang Promosi
Menciptakan peluang 
investasi

Sumber: Data proyek, Oktober–Desember 2004.
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daerah sudah berupaya untuk mengatasinya. 
Penyebab ini juga sangat mempengaruhi 
penyebab kemiskinan di tingkat desa dan 
rumah tangga (Wollenberg dkk. 2004).

Rositah (2005), dalam studinya di dua 
desa di Malinau, secara khusus mencermati 
lemahnya modal sumber daya manusia. Dia 
memandang rendahnya tingkat pendidikan 
dan kesadaran sebagai faktor utama 
lemahnya kemampuan masyarakat untuk 
menghadapi pihak-pihak yang lebih kuat 
yang berminat mengeksploitasi sumber daya 
mereka. Pada saat bersamaan, sumber daya 
yang melimpah dan mudah diakses dinilai 
telah mengembangkan budaya konsumtif 
tanpa kesadaran untuk menabung demi 
masa depan.

Selain itu, terdapat banyak faktor dan 
kejadian eksternal, juga kendala internal, 
yang sangat berpengaruh terhadap sulitnya 
menanggulangi kemiskinan. Faktor-faktor 
itu antara lain:
•	 Kekayaan sumber daya alam (terutama 

batubara, minyak, gas dan kayu) tidak 

serta merta membawa manfaat di tingkat 
rumah tangga;

•	 Posisi monopsoni banyak perusahaan 
(misalnya usaha penebangan kayu dan 
pengusahaan kelapa sawit) berdampak 
negatif terhadap posisi tawar masyarakat 
desa;

•	 Harga sumber daya alam naik turun 
akibat siklus ’boom-bust’ (misalnya 
gaharu);

•	 Berbagai krisis ekonomi dan 
moneter mempengaruhi semua aspek 
perekonomian (misalnya, krisis moneter 
1997/98, serta yang terakhir setelah 
dihapusnya subsidi bahan bakar pada 
bulan Oktober 2005);

•	 Kapasitas diversifikasi ekonomi terbatas 
akibat pasar yang lemah,  kurang 
mampu bersaing dan jauh, akses untuk 
mendapatkan modal investasi yang 
kurang, kecakapan yang terbatas, status 
kepemilikan lahan yang tidak jelas dan 
lingkungan bisnis yang tidak pasti;

•	 Tekanan penduduk akibat bertambahnya 
jumlah pendatang mengakibatkan 
tingginya tuntutan akan ruang dan lahan 

Rumah warga miskin di  Malinau (Foto: Stefan Seitz) 
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dan semakin ekstensifnya pemanfaatan 
lahan hutan;

•	 Kualitas lingkungan alam menurun 
akibat pembalakan, pertambangan, dan 
pembukaan perkebunan kelapa sawit 
yang berdampak pada kualitas air dan 
ketersediaan sumber daya alam untuk 
penghidupan masyarakat setempat;

•	 Kurangnya akses terhadap fasilitas 
kesehatan,  pendidikan, dan informasi 
di banyak kawasan terpencil, akibat 

terbatasnya jalan dan jembatan, jarak 
yang jauh, topografi yang berat, dan 
biaya transportasi yang mahal;

•	 Rasa saling percaya dan gotong-
royong lemah akibat keragaman suku, 
menurunnya saling ketergantungan sosial 
ekonomi, perseteruan turun-temurun, 
pemukiman yang terpencar-pencar dan 
prasangka;

•	 Program pemukiman kembali penduduk 
desa di Malinau pada masa lalu telah 

kotak 3. Dimensi-dimensi utama kemiskinan yang teridentifikasi selama lokakarya 
kabupaten malinau (2003)

Kebutuhan pokok yang didaftar meliputi: 
• Sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kepedulian terhadap lingkungan
• Keamanan pangan
• Kesehatan
• Rekreasi.

Kebutuhan sosial budaya meliputi:
• Pendidikan
• Dilema antara perlunya pengetahuan yang diperoleh dari luar dan hilangnya pengetahuan lokal
• Rendahnya kecakapan teknologi
• Masyarakat yang tidak diberdayakan.

Isu kebijakan struktural dan pembangunan yang mengemuka dalam diskusi meliputi:
• Kesulitan memasarkan produk pertanian
• Kesulitan transportasi karena kurangnya prasarana dan fasilitas
• Kurangnya informasi
• Kurangnya ‘kebebasan’ untuk memenuhi kebutuhan pokok (masyarakat setempat tidak dapat 

mengidentifikasi dan memanfaatkan kesempatan; hak-hak masyarakat setempat tidak jelas)
• Peran dan program pemerintah tidak dijalankan secara efektif
• Tingginya tingkat korupsi.

Tabel 9. Masalah pokok di tingkat desa yang diidentifikasi oleh masyarakat Malinau

Aggregat 3 
kelompok

Kelomp. 
Perempuan

Peringkat Kelomp.
Non-elite 

Peringkat Kelomp. 
Elite 

Peringkat

Pendidikan / SDM 17,8% 18,6% (1) 20% (1) 15,4% (1)

Kesehatan 13% 13,6% (2) 17,8% (2) 9,2% (3)

Perumahan 8,9% 10,2% (3) 6,7% (5) 9,2% (3)

Modal 8,3% 6,8% (5) 11,1% (3) 10,8% (2)

Harga produk 
yang rendah

7,1% 5,1% (8) 4,4% (8) 10,8% (2)

Akses ke sumber 
daya alam

7,1% 5,1% (8) 6,7% (5) 9,2% (3)

Hasil dari diskusi kelompok di 14 desa di Malinau.
Sumber: Limberg dkk.(2005).
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menyebabkan masyarakat kehilangan 
haknya atas sumber daya tradisional tanpa 
kompensasi yang memadai. Di lokasinya 
yang baru, mereka sering terpinggirkan 
dan berkonflik dengan penduduk 
setempat. Hal ini diperparah dengan 
otonomi daerah ketika masyarakat 
menyadari nilai tunai sumber daya.

Semua penyebab kemiskinan ini 
mengganggu program pemerintah daerah. 
Pemerintah daerah sudah beberapa kali 
berusaha mengurangi kendala-kendala ini, 
misalnya dengan membangun jalan dan 
menyediakan penerbangan bersubsidi. Akan 
tetapi, ada kalanya, kebijakan kabupaten 
justru memperburuk masalah, misalnya 
melalui dukungan pemerintah terhadap 
investor (seperti perusahaan pertambangan 
atau perkebunan kelapa sawit) yang tidak 
seimbang. Meskipun kegiatan usaha ini 
dapat menciptakan peluang ekonomi 
bagi beberapa orang, dampak negatifnya 
terhadap lingkungan alam dan sosial sering 
mengalahkan manfaat jangka pendek 
ekonomi. 

Pemerintah daerah memang hanya memiliki 
pengaruh yang terbatas pada sebagian dari 
faktor-faktor ini (misalnya, terhadap bencana 
alam), tetapi mereka dapat menciptakan 
lingkungan pendukung dan memberikan 
peluang dan meminimalkan kerentanan. 
Sejauh ini, tindakan strategis semacam ini 
masih belum ada.

Pada lokakarya 2003, peserta dari 
pemerintah menyimpulkan bahwa 
kemiskinan memiliki tiga dimensi utama: 
kebutuhan pokok, kebutuhan sosial dan 
kebijakan pembangunan.21

Faktor-faktor ini sesuai dengan model 
NESP yang dikembangkan oleh CIFOR, 
dan sebenarnya dapat digunakan sebagai 
landasan untuk analisis lebih lanjut. 
Tetapi waktu lokakarya yang terbatas 
tidak memungkinkan analisis yang lebih 
dalam dan, kendati menyadari perlunya 
analisis lanjutan, hasil-hasil awalnya hanya 
menunjukkan bahwa kemiskinan lebih 

disebabkan oleh rendahnya kemampuan 
masyarakat daripada oleh masalah struktural 
yang disoroti (yakni, rendahnya persaingan, 
rendahnya motivasi masyarakat, rendahnya 
kesadaran dan kepedulian akan pendidikan). 
Menariknya, berdasarkan survei lain di dua 
desa pada tahun 2004, kemiskinan dirasa 
sebagai masalah kekurangan kebutuhan 
pokok (pangan, sandang, perumahan; 
Kotak 3) dan disebabkan oleh seperangkat 
alasan yang mirip yang lebih berfokus pada 
manusianya daripada konteksnya (Rositah 
2005).

Sementara itu, pada survei dasar (November 
2003), perwakilan masyarakat setempat 
mengemukakan seperangkat prioritas 
yang berbeda yang menuntut intervensi 
pemerintah: pendidikan, kesehatan dan 
perumahan (lihat Tabel 8). Masalah lain 
terkait kemiskinan di tingkat rumah tangga 
yang sering disebut adalah kurangnya 
modal, rendahnya harga produk hutan dan 
pertanian, dan kurangnya akses ke sumber 
daya alam.

Seperti muncul dari beberapa diskusi 
kelompok di desa-desa selama survei 
pertama, prioritas masyarakat setempat 
juga mencakup harapan akan sumber 
penghasilan rutin yang lebih banyak. 
Meskipun menikmati penghasilan dari 
iuran penebangan kayu dan upah yang 
sesekali diterima, kebanyakan dari mereka 
menyadari bahwa penghasilan ini hanya 
berjangka pendek. Bahkan sebagian warga 
menyatakan kekhawatirannya bahwa rezeki 
jangka pendek ini akan membahayakan 
keamanan pangan, dengan dialihkannya 
energi dan perhatian masyarakat dari 
bertanam padi ke eksploitasi hutan.

Berdasarkan survei ini, salah satu alasan 
yang selalu membuat warga merasa miskin 
adalah keterasingan dan keterpencilan 
tempat tinggal mereka dari pusat ekonomi 
dan pemerintahan di kabupaten. Meskipun 
jarak ini menjadi berkurang dengan 
berdirinya Malinau sebagai kabupaten, 
ketidakmampuan untuk menempuhnya 
mempengaruhi persepsi warga akan 
keterpencilannya.
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BaB 7
apa yang telah DIlakUkan DI malInaU?

Penanggulangan kemiskinan  masuk 
keluar agenda pemerintah selama beberapa 
dekade terakhir, tetapi menjadi prioritas 
kembali didorong oleh perhatian dunia 
internasional terhadap kemiskinan. Hasil 
usaha penanggulangan kemiskinan sejauh 
ini mengecewakan. Kurangnya koordinasi 
masih menjadi kendala di semua tingkat 
struktur pemerintah. Setiap sektor membuat 
rencana dan menerapkan programnya sendiri 
tanpa kaitan yang jelas dengan program 
lainnya, dan sering tidak memperhatikan 
kelompok yang menjadi sasaran bersama. 
Yang ada hanyalah kaitan lemah antara, 
misalnya, dinas pertanian dan koperasi, atau 
antara proyek pertanian yang dijalankan 
oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
(PMD) dan Dinas Pertanian. Kondisi ini 
semakin parah oleh pembagian peran yang 
tidak jelas antara berbagai stakeholder dalam 
proyek penanggulangan kemiskinan, yakni 
pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta 
dan masyarakat. Akibatnya, proyek sering 
gagal mencapai sasaran, apalagi karena 
lebih difokuskan pada gejala daripada 
penyebabnya. Menyediakan beras murah 
atau gratis, misalnya, hanya memberikan 
pertolongan jangka pendek kelaparan dan 
tidak mendukung peningkatan kesejahteraan 
jangka panjang.

Kebijakan pembangunan di Malinau 
mengikuti proses nasional resmi yang 
dirumuskan dalam Program Pembangunan 
Daerah (Propeda),22 dan rencana strategis,23 

yang kemudian dijabarkan dalam 
perencanaan tahunan proyek.

Rencana strategis ini adalah hasil kerja 
Bappeda melalui konsultasi dengan sejumlah 
badan pemerintah, badan teknis, kantor-
kantor, kecamatan dan LSM. Renstra 
ini kemudian direvisi oleh Bappeda agar 
mencerminkan prioritas nasional 2004-
2009: (1) pemberantasan pembalakan liar, 
(2) pengoptimalan Komite Penanggulangan 
Kemiskinan, dan (3) kepedulian terhadap 
petani miskin (lihat Tabel 10).

Anggaran untuk menyelenggarakan 
pembangunan diperoleh sebagian besar 
dari pemerintah pusat dalam bentuk 
dana perimbangan,24 ditambah dengan 
pendapatan asli daerah,25 dan sumber-sumber 
resmi lainnya. Pendapatan Kabupaten 
Malinau pada tahun 2002 adalah sekitar 
Rp 405,3 miliar (BPS Kabupaten Malinau 
2003) dan pada tahun 2003 menjadi Rp 
520,5 miliar (BPS Kabupaten Malinau 
2004). Sebagian besar dari anggaran ini 
dialokasikan untuk pembelanjaan rutin 
untuk membayar gaji sekitar 1.200 pegawai 
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Tabel 10. Strategi Pemerintah Kabupaten Malinau

Analisis
 Lingkungan

Eksternal                      
             

Analisis
Lingkungan
Internal                               

Kekuatan Kelemahan

1. Peraturan yang berlaku
2. Lahan luas tersedia untuk potensi 

pembangunan di sektor pertanian 
3. Sumber daya alam 
4. Kerjasama yang efektif antara 

badan legislatif dan eksekutif 
pemerintahan

1. Kemampuan masyarakat dan 
pemerintah lemah

2. Potensi pasar belum terwujud
3. Ekonomi masih tergantung 

pada pihak luar 
4. Database potensi daerah 

belum lengkap 
5. Prasarana, fasilitas sosial dan 

umum terbatas
6. Kegiatan pembalakan liar 

meningkat
7. Jumlah keluarga miskin besar

Peluang
1. Peluang untuk 

ekonomi pasar 
bebas 

2. Lokasi geografis 
Kabupaten Malinau 
dan kedekatannya 
dengan Brunei 
dan Malaysia 
memungkinkan 
kerjasama regional

3. Kerjasama 
kabupaten-desa 
terbentuk 

1. Memanfaatkan perundangan 
untuk mengejar peluang pasar 
bebas

2. Pemanfaatan potensi SDM 
dapat mendorong kerja sama 
kabupaten/kotamadya dengan LN 

3. Memberdayakan pertumbuhan 
penduduk yang relatif tinggi 
untuk mengejar peluang pasar 
bebas dan kerjasama regional dan 
internasional 

4. Memanfaatkan hubungan baik 
antara lembaga eksekutif dan 
legislatif untuk meningkatkan 
kesejahteraan pegawai negeri dan 
masyarakat serta meningkatkan 
kerjasama dengan kabupaten atau 
kotamadya lain

1. Meningkatkan kemampuan 
aparat pemerintah dengan 
membuat MoU dengan 
kabupaten atau kotamadya 
lain 

2. Meningkatkan kerjasama 
dengan negara tetangga 
dalam membangun 
prasarana, fasilitas sosial dan 
umum

3. Memberantas pembalakan 
liar melalui kerja sama antara 
pemerintah kabupaten dan 
kotamadya dengan negara 
tetangga

Tantangan
1. Kemajuan teknologi 

yang pesat 
2. Arus masuk barang 

impor bermutu 
tinggi dengan 
harga bersaing 

3. Kabupaten pesaing 
dengan komoditas 
yang sama 

4. Krisis ekonomi yang 
berkelanjutan

5. Kesulitan 
mengakses area 
perbatasan 

1. Memanfaatkan perundangan 
yang berlaku untuk mendorong 
kemajuan teknologi

2. Memanfaatkan potensi SDM 
untuk meningkatkan hasil produk 
unggulan kabupaten

3. Memanfaatkan potensi SDM di 
sektor bukan minyak dan gas 
untuk mengatasi krisis ekonomi

4. Bekerja sama dengan kabupaten 
lain untuk meningkatkan 
komoditas unggulan 

5. Memanfaatkan pertumbuhan 
penduduk yang relatif tinggi 
dan kemajuan teknologi untuk 
menghasilkan produk unggulan

6. Mengoptimalkan fungsi dan 
peran Komite Penanggulangan 
Kemiskinan

1. Meningkatkan kompetensi di 
bidang teknologi maju

2. Mewujudkan potensi pasar 
dengan memanfaatkan 
teknologi untuk menciptakan 
produk bermutu tinggi

3. Merampungkan database 
potensi daerah selaras 
dengan kemajuan teknologi

4. Meningkatkan pembangunan 
prasarana untuk mengatasi 
persaingan dengan daerah 
lain yang memiliki komoditi 
sama 

5. Lebih memperhatikan petani 
miskin 

Sumber: Renstra Pemkab Malinau (2004).
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negeri, dan biaya operasional pemerintah 
(lihat Tabel 11).

Pembelanjaan pembangunan selama tahun 
2002 adalah sekitar Rp 200 miliar dan 
selama 2003 sedikit di atas Rp 300 miliar. 
Sebagian besar dari jumlah ini digunakan 
untuk pembangunan prasarana, khususnya 
kantor pemerintah kabupaten, kawasan 
pemukiman pegawai negeri dan pemerintah 
kabupaten, gelanggang olahraga, rumah 
sakit, dan jalan-jalan baru (wawancara 
dengan pejabat Pemkab Malinau, Desember 
2004).

Tujuan besar Malinau adalah menciptakan 
desa-desa mandiri pada tahun 2010 (lihat 
Kotak 4). Tujuan ini akan dicapai melalui 
gerakan pembangunan desa mandiri 
(Gerbang Dema) yang dipelopori oleh PMD. 
Menerapkan pendekatan regional, Malinau 
dibagi ke dalam tiga kawasan: Kawasan I 
(kecamatan Malinau Kota, Malinau Barat, 
Malinau Utara dan Malinau Selatan), 
Kawasan II (kecamatan Mentarang dan 
Pujungan), dan Kawasan III (kecamatan 
Kayan Hulu, Kayan Hilir dan Sungai 
Boh). Ketiga kawasan ini selanjutnya akan 
dijadikan pusat-pusat pembangunan26 
untuk desa-desa dan kecamatan-kecamatan 

Tabel 11. Perkembangan realisasi anggaran Kabupaten Malinau

Realisasi anggaran Malinau 2002
(Rp juta)

2003
(Rp juta)

Pendapatan
Sisa anggaran tahun sebelumnya 75.478 75.593
Pendapatan asli kabupaten 11.021 29.537
Dana perimbangan 299.384 362.360
Sumber lain yang sah 19.422 52.559
Pinjaman 94.729

Total Pendapatan 405.305 520.427
Pengeluaran
Rutin 141.677 171.619
Pembangunan 200.444 303.102
Belanja kabupaten 21.000

Total Pengeluaran 342.111 494.721

Sumber: Bappeda dan BPS Kabupaten Malinau (2005).

kotak 4. langkah-langkah menuju desa mandiri?? 

1. Pra-swasembada: desa tradisional, tidak ada pengaruh luar, produktivitas rendah dengan pendapatan 
hanya dari sektor primer.

2. Swasembada sebagian: desa yang setingkat lebih maju daripada desa pra-swasembada, adat istiadat 
dan tradisi mengalami transisi, pengaruh luar mulai tampak sehingga pola pikir lebih progresif dan 
bidang pekerjaan lebih banyak, pendapatan penduduk desa mulai berkembang dari sektor primer ke 
sekunder. Produktivitas meningkat sejalan dengan perbaikan prasarana desa.

3. Swasembada: desa yang setingkat lebih maju daripada desa swasembada sebagian, adat istiadat 
dan tradisi melibatkan hubungan antar-pribadi yang lebih rasional, penghasilan warga mulai lebih 
beragam, beralih ke sektor tersier, teknologi baru dimanfaatkan; produktivitas yang tinggi diimbangi 
dengan prasarana yang memadai.

Sumber: Panduan Umum Strategi Gerbang Dema.
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di sekitarnya (Perda Malinau No. 2/2002) 
Gerbang Dema dirumuskan seusai seminar 
yang diselenggarakan pada bulan Oktober 
2002 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
(PMD). Program ini diadopsi oleh Bupati 
sebagai program unggulan dan karenanya 
menjadi sangat populer di kalangan pejabat 
pemerintah. Hal ini tampak jelas selama 
survei kabupaten, saat setiap pejabat selalu 
menggunakan istilah Gerbang Dema. Tetapi, 
seiring dengan berkembangnya pembahasan, 
semakin jelas pula bahwa persepsi tentang 
Gerbang Dema ini sangat beragam dan 
berlainan dibandingkan prinsip-prinsip 
Gerbang Dema sebenarnya. Bagi sebagian 
responden, Gerbang Dema seperti baju satu 
ukuran yang pas untuk semua orang. Artinya, 
semua program pemerintah kabupaten dan 
lembaga-lembaganya dapat menggunakan 
label Gerbang Dema.

Meski sudah memakan banyak sumber 
daya, program Gerbang Dema dalam 
perspektif banyak responden masih belum 
diimplementasikan secara partisipatif 
dan transparan. Banyak pertanyaan 
yang disampaikan oleh responden di 
kecamatan Malinau Selatan dan Malinau 
Barat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 
menunjukkan bahwa prinsip-prinsip 
Gerbang Dema (akuntabel, partisipatif dan 
transparan) belum terlaksana. Secara umum 
masyarakat merasa bahwa program tersebut 
tidak efektif, boros dan tidak sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat yang dilibatkannya
Sementara itu, sebagai bagian dari kampanye 
nasional penanggulangan kemiskinan, 
Malinau membentuk KPK tingkat kabupaten 
pada bulan September 2002. KPK adalah 
badan multisektoral yang berada di bawah 
kantor PMD. PMD bertanggung jawab 
memberdayakan masyarakat desa. Dengan 
demikian, PMD memegang peran penting 
dalam menjalankan Gerbang Dema dan 
pengelolaan kemiskinan. Selain perannya 
dalam pemberdayaan masyarakat dan 
organisasi desa, kantor PMD juga menjadi 

sekretariat KPK. Pada bulan Agustus 2003, 
atau setahun setelah dibentuk, komite 
ini berhasil menyelesaikan draf Rencana 
Strategis Pengelolaan Kemiskinan Regional, 
yang terdiri dari 28 program untuk mengatasi 
masalah kemiskinan di Malinau.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPK 
terhambat oleh dua masalah utama. 
Pertama terkait dengan pengarusutamaan 
kemiskinan. Program-program KPK 
dirancang terpisah dan pada tahun 2004 
tidak dimasukkan ke dalam anggaran 
kabupaten. Oleh karena itu, program 
yang sama diusulkan lagi untuk tahun 
2005, namun tetap terpisah dari program 
keseluruhan kabupaten. Berdasarkan 
kebijakan Pemerintah Kabupaten Malinau, 
KPK harus mengalirkan Dana Alokasi Umum 
untuk program-program penanggulangan 
kemiskinan di Malinau. Ini berarti KPK 
Malinau harus memiliki dana sendiri sebesar 
Rp 78 miliar untuk tahun 2002 dan Rp 94 
miliar untuk tahun 2003 untuk membuat 
program pengelolaan kemiskinan.

Masalah kedua bersifat organisasional dan 
terkait dengan masalah struktural dan sikap 
hierarkis antar tingkatan dan eselon. Dengan 
peran dan status yang tidak jelas, dan tidak 
adanya anggaran operasional, KPK mudah 
saja dikesampingkan.

Sementara KPK tidak berfungsi, upaya 
penanggulangan kemiskinan diterapkan 
secara sektoral oleh masing-masing lembaga 
berdasarkan visinya masing-masing. Dinas 
Pertanian, misalnya, bervisi membentuk 
masyarakat pertanian yang modern, kokoh 
dan efisien. Visi ini diterjemahkan ke 
dalam 3 misi: (1) Meningkatkan kinerja 
pemerintah dan inovasi pertanian dalam 
menyediakan layanan kepada para petani; 
(2) Mengembangkan keswasembadaan dan 
komoditas pangan; dan (3) Mengembangkan 
komoditas pertanian berbasis desa menuju 
agrobisnis dan agroindustri.
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Karena lebih dari 80% lahannya ditetapkan 
sebagai hutan negara, kantor Kehutanan 
dan Perkebunan merupakan stakeholder 
utama dalam penanggulangan kemiskinan. 
Subsektor kehutanan ini memberi 
sumbangan besar terhadap PAD dan PDB 
Kabupaten Malinau, yang diperoleh melalui 
pajak, pungutan daerah dan sumbangan 
pihak ketiga.

Statistik Kantor Kehutanan Malinau hanya 
mencatat produksi kayu gelondong. Tidak 
ada data terkumpul untuk produk hutan 
lain seperti gaharu, tanaman obat, rotan 
dan hewan buruan. Demikian juga dengan 
laporan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan 
(PMDH) perusahaan dan berbagai proyek 
rehabilitasi lahan yang dibiayai oleh DAK-
DR. Produksi kayu gelondong relatif stabil 
dari tahun 2001 hingga 2003, sekitar 550 ribu 
meter kubik per tahun. Produksi ini berasal 
dari 18 Hak Pengusahaan Hutan (HPH), 
46 Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu 
(IPPK) pada tahun 2001, dan 18 HPH dan 
11 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu (IUPHHK) sejak 2002 (Tabel 14).

Di samping perubahan jenis hak pengusahaan 
hutan, perubahan besar status lahan juga 
terjadi di Malinau. Banyak \kawasan hutan 
tetap telah diubah menjadi hutan konversi. 
Kami menemukan bahwa kawasan lahan 
hutan di Kabupaten Malinau berkurang 
seluas 600 ribu hektar antara 2001 dan 
2003 dan menjadi kawasan budidaya non-
kehutanan (Tabel 15).

Bagian Penanaman Modal dan Sosial 
Ekonomi Pemkab Malinau, yang berada 
di bawah Sekretariat Kabupaten, berperan 
memberikan pelayanan kepada para 
pelaku ekonomi dan menyalurkan bantuan 
langsung kepada anggota masyarakat 
individu dan kelompok. Subsidi langsung 
untuk kemiskinan meliputi: (1) beras 
murah untuk warga miskin (raskin), (2) 
penerbangan bersubsidi, (3) transportasi 
bersubsidi, (4) penyediaan listrik, dan (5) 
air bersih untuk kawasan pedesaan.

Beras untuk warga miskin29 hanya diberikan 
di lima kecamatan. Empat kecamatan 
lainnya: (1) Malinau Utara, (2) Kayan 
Hulu, (3) Kayan Hilir, dan (4) Sungai Boh 
tidak menerima jatah beras. Pemerintah 
kabupaten mengambil keputusan ini dengan 
mempertimbangkan biaya transportasi 
(wawancara dengan Bagian Investasi dan 
Sosial Ekonomi).

Pada tahun 2002, disediakan sekitar 105 
ton beras, sedang pada tahun 2003 45,5 ton 
(Andrianto 2006). Responden mengakui 
bahwa tidak ada data terkait jumlah keluarga 
penerima raskin, atau pun kondisi keluarga 
penerima. Penyaluran beras untuk warga 
miskin diserahkan kepada kecamatan dan 
desa. Keluarga miskin berhak menerima 20 
kg per keluarga per bulan yang harus diambil 
sendiri ke kantor kecamatan. Tetapi biaya 
untuk mengambil beras subsidi ini ke ibukota 
kecamatan (dengan perahu  bermotor) 
sering kali lebih mahal daripada selisih harga 
antara 20 kg beras non-subsidi dan beras 
subsidi. Staf kecamatan mengatakan bahwa 
pada awalnya beras tersebut di antar ke desa-
desa, tetapi pembayaran yang tidak teratur 
dan kurangnya minat warga untuk membeli 
beras ini membuat pengantaran dihentikan. 
Warga juga menjelaskan bahwa beras subsidi 
tidak diperlukan sepanjang tahun karena 
begitu mereka memanen padinya sendiri, 
mereka akan memiliki beras dengan mutu 
lebih baik.

Untuk mengatasi masalah keterpencilan 
fisik, Pemkab Malinau memberikan subsidi 
yang cukup besar untuk penerbangan dan 
transportasi. Kebijakan ini juga membantu 
menstabilkan harga, sehingga masyarakat 
terpencil bisa membeli kebutuhan 
pokoknya.

Penerbangan dan transportasi disubsidi 
dengan anggaran APBN dan APBD propinsi 
hingga tahun 2001. Mulai 2002 hingga 
2004, subsidi diberikan melalui anggaran 
propinsi dan kabupaten. Besarnya subsidi 
ini meningkat dari Rp 4,6 miliar pada tahun 
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Tabel 13. Proyek Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, 2003

Proyek Anggaran
(Rp juta)

unit lain

Peningkatan intensifikasi padi dan perluasan area tanam (APBN) 1748,9
Pembangunan Keamanan Pangan Masyarakat (APBN) 199,2
Pengembangan agrobisnis sapi pedaging (APBN) 340,0
Pemberdayaan petugas ekstensifikasi pertanian (APBN) 124,0
Pengembangan bertani ikan di pedesaan (APBN) 292,0
Hortikultura cempedak dan rambutan (Anggaran Propinsi) 50 ha

Pembangunan jalan-jalan pertanian di Kecamatan Mentarang 
(Anggaran Propinsi)

2.200 meter

Bertani ikan (Anggaran Propinsi) 15,0
Bantuan operasional dengan input agrikultura (Anggaran 
Kabupaten)

255,0

Bertani ikan (Anggaran Kabupaten) 310,0
Rutin (Anggaran Kabupaten) 228,9

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Malinau (2003).

Tabel 14. Perkembangan Izin Pengusahaan Hutan di Kabupaten Malinau

Tahun Izin Pengusahaan
HPH IPPK IUPHHK
Total Area (ha) Total Area (ha) Total Area (ha)

1996 11 1.610.050 – – – –

1997 12 1.636.750 – – – –

1998 12 1.636.750 – – – –

1999 18 1.152.699 – – – –

2000 18 1.776.350 15 42.350 – –

2001 18 1.776.350 46 56.000 – –

2002 18 1.776.350 – – 11 363.925

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Malinau (2004)

Tabel 15. Perkembangan pemanfaatan hutan di Kabupaten Malinau

Jenis Hutan Area (ha)

 2001 2003
Hutan lindung 714.000 744.647
Cagar alam/suaka margasatwa 1.176.000 1.030.170
Hutan produksi permanen27 336.000 453.653
Hutan produksi terbatas28 1.813.000 1.280.836
Konversi hutan lainnya/KBNK 166.000 752.763

Total 4.206.000 4.262.069

Sumber: 2001: BPS Kabupaten Malinau (2002).
 2003: Bappeda dan BPS Kabupaten Malinau (2005).



�0  |  Menuju Kesejahteraan: Pemantauan Kemiskinan di Malinau, Indonesia

2002 menjadi hampir Rp 7,7 miliar pada 
tahun 2003 (Andrianto 2006). Pemerintah 
kabupaten menetapkan bahwa mereka yang 
berhak menerima subsidi ini harus mendaftar 
terlebih dahulu ke pihak perusahaan dengan 
membawa surat keterangan dari pejabat desa 
dan kecamatan. Setelah syarat ini terpenuhi, 
yang bersangkutan akan menerima tiket 
bersubsidi. Pemerintah kabupaten bekerja 
sama dengan perusahaan penerbangan 
dalam menyelenggarakan penerbangan 
bersubsidi ini sehingga perusahaan dapat 
tetap melayani penerbangan ke daerah-
daerah tersebut.

uPaya Penanganan KeMisKinan 
yang lebih Kini

Untuk mengimbangi dampak tingginya 
kenaikan harga BBM, pemerintah pusat 
merancang beberapa program yang 
ditujukan untuk rakyat miskin yang 
disalurkan melalui pemerintah daerah. 
Program pertama adalah asuransi kesehatan 
dengan memberikan layanan kesehatan 
gratis bagi warga miskin. Program ini mulai 
diterapkan pada pertengahan 2005. Sebagai 
persiapan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
(PMD) menyusun daftar indikator 
kemiskinan setempat, melakukan survei 
dan menetapkan jumlah warga miskin 
sebesar 32.429 jiwa. Masalah yang dihadapi 
oleh program ini (juga oleh beberapa 
program lainnya) adalah terbatasnya waktu 
persiapan. Staf senior di PMD mengatakan 
bahwa pemerintah pusat sudah memiliki 
angka tetap warga miskin sejumlah 11.000 
berdasarkan angka laporan Pemkab yang 
terdahulu. Jadi, untuk mencakup semua 
warga miskin yang berjumlah 32.429 orang 
itu, Pemkab harus menggunakan anggaran 
kabupaten.

Selama pemantauan, banyak anggota 
masyarakat menyampaikan masalah 
berkenaan dengan implementasi program ini. 
Dimulai dari prosedur yang harus ditempuh: 

pasien harus mendatangi puskesmas 
setempat dan mendapatkan surat yang 
merujuk pasien yang bersangkutan untuk 
mendapatkan perawatan medis di rumah 
sakit kabupaten. Dengan kondisi geografis 
Malinau yang berat, warga mungkin perlu 
menempuh perjalanan 4 jam mengarungi 
sungai untuk mendapatkan surat rujukan 
ini, sementara waktu tempuh dari desa ke 
rumah sakit hanya 2 jam. Kadang-kadang, 
persyaratan ini juga memunculkan biaya 
yang sangat tinggi (ratusan ribu rupiah).

Program kedua adalah bantuan langsung 
tunai untuk keluarga miskin sebesar Rp 
100.000 per keluarga per bulan, disalurkan 
tiga bulan sekali mulai September 2005 
selama waktu satu tahun. Program nasional 
yang disalurkan melalui kantor pos ini juga 
terkendala masalah identifikasi keluarga 
yang berhak menerima. Survei rumah tangga 
miskin untuk menyusun daftar penerima 
yang berhak menjadi tanggung jawab BPS. 
Indikator nasional digunakan, tetapi BPS 
kabupaten dapat menambahkan indikator 
setempat jika dirasa perlu.

Bantuan prasarana desa (Foto: Godwin Limberg)
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Di Malinau kantor pos hanya ada di tingkat 
kecamatan; bahkan tidak semua kecamatan 
memiliki kantor pos. Sekali lagi, biaya 
perjalanan dari desa ke kantor pos bisa jadi 
nyaris sama dengan jumlah uang yang harus 
diambil. Untungnya, meski pemerintah 
mengatur pengambilan harus dilakukan 
sendiri oleh setiap keluarga, staf kantor 
pos memperbolehkan pengambilan oleh 
perwakilan, sehingga biaya perjalanan dapat 
dikurangi.

Untuk menyediakan pekerjaan sementara, 
dirancanglah program ketiga—
pembangunan prasarana desa. Program 
nasional ini disalurkan melalui kantor 
Pekerjaan Umum kabupaten. Setiap 
desa menerima jatah Rp 250 juta untuk 
memperbaiki prasarananya, di mana 
pelaksanaannya ditangani oleh warga 
desa agar mereka dapat memperoleh 
penghasilan. Karena banyak desa di 
Malinau yang berkategori miskin, sebanyak 
56 desa menerima bantuan ini. Anggota 
masyarakat menyambut baik program ini 
karena memiliki sejumlah aspek positif: 
mendapatkan penghasilan (dengan menjadi 
pekerja atau menjual bahan bangunan 

yang tersedia di tempatnya), prasarana desa 
membaik (jalan-jalan diperkeras, fasilitas air 
bersih, pelabuhan perahu di sepanjang tepi 
sungai) dan pemberdayaan (karena seluruh 
program dirancang, dijalankan dan sebagian 
diawasi oleh anggota masyarakat).

Untuk meningkatkan akses keluarga miskin 
terhadap pendidikan, diberikanlah subsidi 
kepada semua sekolah negeri. Program 
ini dimulai pada tahun ajaran 2005/2006 
dan berlanjut hingga 2006/2007. Subsidi 
ditransfer langsung ke masing-masing 
sekolah, dan dimaksudkan untuk membeli 
buku pelajaran tambahan, seragam dan 
gaji guru honorer. Anggota masyarakat 
mengeluhkan kurangnya informasi tentang 
program ini, sehingga muncul kecurigaan 
mengenai penggunaan dana tersebut.

Beberapa responden mengatakan bahwa 
Bagian Sosial Ekonomi sedang mempelajari 
kemungkinan kerja sama dengan investor 
dari Malaysia untuk membuka perkebunan 
kelapa sawit, pertambangan batubara dan 
jalan yang menghubungkan kecamatan-
kecamatan di Kabupaten Malinau.
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BaB 8
kesImpUlan

Dalam laporan ini kami menjelaskan satu 
cara pemantauan kemiskinan secara efektif. 
Kami melaporkan hasil beberapa uji coba, 
dan melalui beberapa penelitian pendukung 
kami juga mencermati kemiskinan 
itu sendiri dan mencoba menganalisis 
penyebab dan kendala utama serta peluang 
yang menghambat atau mendorong 
penanggulangan kemiskinan di Malinau.

Dengan model kemiskinan multidimensi 
atau NESP, pemahaman yang lebih 
menyeluruh tentang kemiskinan dapat 
diperoleh dan sistem pemantauan yang 
sesuai dapat dikembangkan. Berbagai 
penyebab kemiskinan yang dikemukakan 
oleh stakeholder dapat dihubungkan dengan 
aspek-aspek model ini. Meskipun tidak 
dikatakan secara eksplisit, para stakeholder 
tampak memahami berbagai aspek dalam 
model tersebut.

Meskipun terdapat keragaman persepsi 
kemiskinan di antara berbagai lembaga 
sektoral, tetapi secara bersama-sama persepsi 
tersebut membentuk definisi kemiskinan 
yang jauh lebih lengkap daripada yang 
digunakan di tingkat nasional. Misalnya, di 
samping ada kesepakatan bahwa kemiskinan 
adalah kurangnya kebutuhan pokok, warga 
mengakui bahwa kurangnya pengetahuan 
dan kebebasan juga merupakan aspek 

penting kemiskinan. Kendala-kendala 
struktural dalam dinas-dinas pemerintah 
juga disebut sebagai bagian dari masalah 
ini.

Di samping itu, terdapat pula pemahaman 
bahwa kemiskinan antara daerah satu 
dengan lainnya sering kali tidak sama dan 
karenanya diperlukan indikator yang khas 
daerah untuk menentukan status kemiskinan 
tersebut. Memang pemerintah daerah telah 
berupaya menyesuaikan program-program 
penanggulangan kemiskinan nasional 
dengan kondisi setempat (misalnya dengan 
distribusi beras), tetapi keberhasilan upaya 
ini memerlukan adaptabilitas yang belum 
dimungkinkan dalam kerangka birokrasi 
pemerintah saat ini. Intervensi pemerintah 
masih diarahkan pada pemenuhan 
kebutuhan pokok, seperti beras murah, 
asuransi kesehatan dan bantuan tunai, 
sementara pengembangan lingkungan yang 
mendukung masyarakat untuk mengatasi 
kemiskinannya sendiri masih terabaikan.

Pemerintah juga cenderung memandang 
kemiskinan dari tingkat desa, sementara 
penelitian kami menunjukkan bahwa 
terdapat tingkat-tingkat kemiskinan yang 
berbeda. Misalnya, di tingkat rumah 
tangga, orang miskin karena tidak memiliki 
cukup kekayaan materi atau pengetahuan. 
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Di sisi lain, orang mungkin memiliki 
sumber daya yang cukup untuk mengatasi 
kemiskinannya tetapi rentan terhadap 
krisis eksternal, seperti merosotnya harga 
komoditas (seperti gaharu dan karet) atau 
meningkatnya harga minyak. Tidak semua 
rumah tangga memiliki alternatif yang 
memadai (koneksi, sumber pendapatan 
lain, tabungan), dan tidak pula semua dari 
mereka selalu memiliki jaring pengaman. 
Pergeseran dari ekonomi kebutuhan ke arah 
ekonomi keserakahan menciptakan sekat 
antara penduduk ‘asli’ dan ‘pendatang baru’, 
dan mengikis kerukunan sosial dan rasa 
gotong-royong.

Hutan dapat berfungsi sebagai jaring 
pengaman, tetapi kualitas hutan yang 
menurun (akibat eksploitasi besar-besaran) 
tidak memberi banyak peluang penghidupan 
alternatif. Pemukiman kembali di lokasi 
yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan 
menjadikan jaring pengaman ini tidak 
terjangkau.

Di tingkat desa, keterasingan dan 
keterpencilan berdampak pada sulitnya 
mendapatkan layanan kesehatan dan 
pendidikan yang memadai, serta lemahnya 
akses terhadap informasi dan pasar. Kondisi 
ini juga mempersulit dan mempermahal 
penyediaan layanan oleh pemerintah daerah 
(misalnya, staf tidak bersedia bekerja di 
tempat terpencil).

Upaya penanggulangan kemiskinan belum 
terpadu dengan upaya pembangunan secara 
keseluruhan. Penanggulangan kemiskinan 
masih merupakan program tersendiri, 
sementara dinas pertanian, misalnya, 
tidak secara khusus mentargetkan petani 
miskin dan memperlakukan semua petani 
secara seragam. Intervensi dinas ini antara 
lain berupa ekstensifikasi, bantuan teknis 
dan pengembangan agrobisnis bersama 
kelompok-kelompok tani, yang kesemuanya 
menguntungkan petani sejahtera yang lebih 
mampu memanfaatkan kesempatan tersebut. 
Tingkat kerjasama antar warga lemah, 
demikian juga kerjasama dan koordinasi 
antar berbagai lembaga sektoral. Masalah 
penyelenggaraan program ini semakin 
dipersulit dengan kurangnya perangsang, 
rendahnya kecakapan dan kemampuan staf 
pemerintah. 

Terkait dengan sistem pemantauan ini, 
pemerintah daerah bersikap mendukung, 
tetapi beberapa dinas dan lembaga 
pemerintah masih sulit untuk dilibatkan. 
Dukungan politik untuk penanggulangan 
kemiskinan belum diterjemahkan ke 
dalam tindakan. Kedudukan Komite 
Penanggulangan Kemiskinan (KPK) sebagai 
badan yang mengkoordinasi upaya-upaya 
penanggulangan kemiskinan masih lemah 
karena lemahnya kepemimpinan, alokasi 
dana, dan strategi atau program yang jelas 
dan terkoordinir.

Pertemuan warga mengenai pemantauan kemiskinan di Malinau (Foto: Godwin Limberg) 
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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 di tingkat kabupaten 
dan kecamatan. Informasi inti dan konteks 
dapat membantu badan perencana seperti 
Bappeda untuk:
•	 Memberi peringatan kepada Pemda 

tentang kantong-kantong kemiskinan 
•	 Memberi peringatan kepada sektor 

pemerintah yang bertanggung jawab
•	 Mengidentifikasi kebutuhan untuk 

mengatasi kemiskinan akut (kebutuhan 
pokok)

•	 Mengantisipasi kemiskinan di masa 
yang akan datang 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 
pertanyaan kunci di bawah ini.
•	 Siapakah warga miskin itu?
•	 Seberapa miskinkah mereka?
•	 Di mana warga miskin itu tinggal?
•	 Mengapa mereka miskin?
•	 Bagaimana fakta-fakta ini berubah dari 

waktu ke waktu?

Gambar 9. Siklus pemantauan dan 
perencanaan yang disarankan untuk 
Malinau.
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Future Development
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MeningKatKan PeRenCanaan 
NESP menunjukkan kondisi-kondisi yang 
kritis dan membantu mengidentifikasi 
kawasan dan sektor prioritas. Hal ini 
membuat perencanaan pembangunan 
menjadi jauh lebih efektif. Pendekatan 
pemantauan yang dimulai pada tahun 
2005/06 dapat dikaitkan dengan sistem 
perencanaan tahunan yang ada sebagaimana 
ditunjukkan pada Gambar 9. 

Hasil pemantauan harus disebar ke 
kecamatan-kecamatan dan desa-desa 
untuk diperiksa kebenarannya dengan 
membandingkan peringkat masing-masing 
lingkungan NESP di tingkat desa. 

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 
(desa 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 desa-desa dan kecamatan-kecamatan 
sebelum musyawarah perencanaan dimulai.
Selanjutnya, desa dan kecamatan dapat 
menyusun prioritas usulan kegiatan 
dan proyeknya sendiri berdasarkan hasil 
pemantauan ini (yaitu, lingkungan yang 
kritis), berikut perkiraan biayanya. Misalnya, 
bila kondisi kesehatan di Desa A kritis dan 
penduduk desa sepakat, 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 
desa harus membuat analisis sebab-akibat 
dasar dan menjabarkan langkah-langkah 
yang tepat, yang kemudian diusulkan ke 
tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan, 
semua usulan dikumpulkan dari seluruh 
desa 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 desa), 
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 paham betul kawasan tersebut.

Karena semua stakeholder 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 penanggulangan kemiskinan 
yang telah 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 swadaya.

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 
memperhatikan  upaya meningkatkan 
kesejahteraan warga miskin maupun usaha 
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.30 

Pemerintah daerah harus mendata strategi 
penghidupan lokal yang ada dan menciptakan 
kerangka kerja kelembagaan yang mendukung 
strategi peningkatan kesejahteraan secara 
swadaya dan berkelanjutan. 
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Peluang dan dukungan diperlukan untuk 
memanfaatkan kemampuan masyarakat 
sebaik-baiknya. Kendati demikian, 
kemampuan dan aset saja tidak cukup. 
Masyarakat juga membutuhkan lingkungan 
umum yang memungkinkan dan mendukung 
upaya mereka. Warga miskin tidak hanya 
membutuhkan peluang ekonomi, seperti 
pekerjaan dan pasar, tetapi juga peluang 
politik 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 terhadap kemungkinan kembali 
jatuh miskin atau terperangkap dalam jerat 
kemiskinan. Pembuat keputusan dan warga 
miskin itu sendiri harus memikirkan cara 
mengurangi kerentanan ini. Caranya tidak 
sekedar 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 jangka panjang. Mengorbankan 
lingkungan alam atau kerukunan sosial untuk 
capaian ekonomis jangka pendek tidak akan 
meningkatkan kesejahteraan. Keseimbangan 
antar keuntungan dan kerugian pemanfaatan 
tiap lingkungan NESP merupakan langkah 
penting, meskipun berat, bagi setiap 
pemerintah daerah.

Gambar 10 menggambarkan bagaimana 
kesejahteraan dapat ditingkatkan, 
berdasarkan prinsip pendayagunaan 
dan penguatan kemampuan, penciptaan 
kesempatan, pemberian dukungan, 
pengurangan kerentanan dan pencapaian 
keberlanjutan.

Pemerintah di tingkat pusat, propinsi dan 
kabupaten dapat berupaya meningkatkan 
kesempatan dan minat pemerintah daerah 
dalam menanggulangi kemiskinan. Dengan 
besarnya perhatian pemerintah pusat 
terhadap penanggulangan kemiskinan 
saat ini dan minat kabupaten dalam 
mengembangkan kapasitasnya, sekarang 
adalah saat yang tepat untuk memunculkan 
prakarsa-prakarsa baru. Beberapa hal yang 
dapat digunakan sebagai langkah awal: 

1. Pemerintah pusat dan propinsi 
menyerahkan kepada kabupaten untuk 
menetapkan sendiri kemiskinan di 
daerahnya, mengidentifikasi prioritas 
dan mengembangkan pendekatan 
pengembangan program penanggulangan 
kemiskinan yang terpadu di antara 
lembaga-lembaga kabupaten. Karena 
kemampuan dan insentif kabupaten 
masih lemah, pemerintah pusat mungkin 
perlu memberikan mandat hukum, 
pendanaan, pengaruh dan pelatihan agar 
program penanggulangan kemiskinan 
dapat berjalan. Pemerintah pusat tidak 
perlu memaksakan pola penanggulangan 
kemiskinan yang dirancang secara 

Gambar 10. Beberapa prinsip untuk 
meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan 
dapat ditingkatkan dengan mendayagunakan dan 
memperkuat kapabilitas, menciptakan peluang, 
memberikan dukungan, mengurangi kerentanan dan 
mencapai keberlanjutan.
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nasional karena pada akhirnya 
pemerintah daerahlah yang menerapkan 
program. Pemerintah pusat dan propinsi 
harus mendukung pemerintah kabupaten 
agar mematuhi dan menerapkan 
penganggaran berdasarkan kinerja. 

2. Pemerintah kabupaten memberi 
prioritas lebih terhadap kemiskinan. 
Koordinasi penanggulangan kemiskinan 
ditempatkan pada lembaga pemerintah 
yang berpengaruh di tangan orang yang 
berpengaruh sebagai penanggung jawab. 
Perencanaan, anggaran, implementasi 
dan evaluasi berlangsung melalui 
mekanisme umum kabupaten.

Pimpinan kabupaten menunjukkan 
komitmen mereka dengan 
mendukung program dan anggaran, 
jenis-jenis desa yang akan menyita 
waktu mereka, dan nilai yang mereka 
komunikasikan kepada kantor-kantor 
pemerintahan kabupaten.
Meningkatkan pengakuan dan 
insentif  kepada pejabat yang secara 
efektif menggalakkan penanggulangan 
kemiskinan.

3. Kabupaten mengembangkan kebijakan 
yang jelas. Para pengambil keputusan 
kabupaten memiliki gagasan yang jelas 
berdasarkan data yang handal tentang: 

Siapa yang harus dibantu, yakni, siapa 
saja kelompok-kelompok miskin 
itu, di mana mereka tinggal, berapa 
banyak orang yang memerlukan 
bantuan, dan kelompok mana yang 
harus diprioritaskan
Apa yang menyebabkan kemiskinan 
mereka?
Apa sarana untuk menanggulangi 
kemiskinan mereka dan apa peran 
pemerintah pusat, propinsi dan 
kabupaten serta masyarakat? Apakah 
sarana ini hanya untuk memenuhi 
kebutuhan yang sifatnya mendesak, 
atau untuk mengelola peluang 
ekonomi jangka panjang? Peran apa 
yang bisa dimainkan pihak-pihak 
lain?
Mengapa penanggulangan kemiskinan 
penting bagi sasaran ekonomi dan 

•

•

•

•

•

•

kesejahteraan kabupaten secara 
keseluruhan.

 Kerangka kerja yang dihasilkan akan 
mencerminkan kondisi setempat 
kabupaten dan memberikan kriteria 
penilaian kemiskinan yang sesuai untuk 
daerah tersebut. Kerangka ini adalah hasil  
konsultasi dengan berbagai kelompok 
masyarakat miskin di desa, serta dengan 
pejabat pemerintah yang bertanggung 
jawab menerapkan dan menilai proyek.

 Kerangka tersebut memberi fokus 
dan arah pengambilan keputusan 
dan memungkinkan koordinasi yang 
lebih baik. Dengan kerangka kerja ini, 
penanggulangan kemiskinan dapat 
dilakukan di luar program ‘kemiskinan’ 
yang ditetapkan. Kerangka ini juga harus 
cukup sederhana sehingga warga dapat 
mengingat elemen-elemennya

4. Lembaga-lembaga kabupaten yang 
bertanggung jawab atas program 
kemiskinan terkoordinir dengan baik. 
Komite penanggulangan kemiskinan 
ditata ulang, direvitalisasi dan dipadukan 
dengan badan koordinasi yang sudah ada 
seperti Bappeda. Komite ini memiliki 
anggaran yang dialokasikan dalam APBD 
kabupaten dan, jika perlu, mandat 
kabupaten resmi untuk mendukung 
program-programnya. Komite dapat 
mengalokasikan dana untuk masing-
masing lembaga untuk mendorong kerja 
sama antarsektor dan bersikap terbuka 
terhadap input dan anggota masyarakat 
dan organisasi yang berkepentingan.

 Semua pihak menerima informasi 
yang memadai. Lembaga pemerintah, 
lembaga teknis, jawatan-jawatan dan 
sekretariat pemerintah kabupaten selalu 
memperbarui informasi tentang usulan 
program, implementasi program-
program berkelanjutan dan dampaknya. 

5. Kebijakan kabupaten harus 
menciptakan lingkungan pendukung 
agar masyarakat dapat mencari 
jalan keluar dari kemiskinan kronis 
dengan cara mendukung peluang 
ekonomi yang lebih beragam, 
mengembangkan pilihan-pilihan 
yang lebih berkelanjutan baik secara 
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ekonomi maupun lingkungan, dan 
mengurangi kerentanan. Kabupaten 
melakukan ini dengan memberikan 
dukungan untuk memperkuat strategi 
penghidupan setempat yang sudah 
ada, membantu masyarakat setempat 
menciptakan diversifikasi sumber-
sumber penghasilan tunai, menyediakan 
pendidikan dan pelatihan yang bermutu, 
mengembangkan manajemen sumber 
daya berbasis masyarakat yang telah ada 
dan mendukung upaya-upaya setempat 
untuk menciptakan jaring pengamanan 
sosial. Kabupaten harus menghindari 
program yang seragam yang dipaksakan 
dari atas karena program-program 
semacam itu tidak memampukan 
masyarakat untuk memenuhi 
kepentingan mereka sendiri.

6. Para pengambil keputusan di tingkat 
kabupaten berkomunikasi dengan 
warga miskin dan tanggap terhadap 
kebutuhan dan kepentingan mereka. 
Pejabat kabupaten mengadakan rapat-

rapat perencanaan partisipatif di tingkat 
desa dan kecamatan untuk memfasilitasi 
komunikasi dua arah yang lebih efektif 
dengan desa, di mana pejabat setempat 
membantu desa mengusulkan ajuan-
ajuan yang layak sementara masyarakat 
mengkomunikasikan kebutuhan mereka 
dan melaporkan balik kemajuan upaya 
penanggulangan kemiskinan.

 Masyarakat menerima informasi tentang 
program-program pemerintah sehingga 
mereka dapat memutuskan keterlibatan 
mereka, menyadari peran dan tanggung 
jawabnya, dan memahami manfaat yang 
dapat mereka peroleh dengan terlibat 
dalam program tersebut. Transparansi 
yang semakin baik membuat pejabat 
lebih akuntabel dalam menyalurkan 
manfaat-manfaat proyek.

7. Pemantauan dilakukan oleh 
pemerintah dan masyarakat. Kabupaten 
memantau kemiskinan dan dampak 
kebijakan pemerintah di tingkat desa 
dan rumah tangga. Analisis dilakukan di 

Desa terpencil di wilayah Malinau (Foto: Godwin Limberg) 



tingkat rumah tangga atau keluarga, dan 
tidak hanya di tingkat desa. kredibilitas 
data dipastikan melalui pengecekan. 
Data diperiksa atau dikumpulkan secara 
langsung oleh perwakilan kabupaten, 
dan tidak hanya diterima berdasarkan 
laporan kepala desa. Distribusi manfaat 
per kapita dari program nasional, 
propinsi dan kabupaten dipantau di 
seluruh kecamatan dan desa.

 Masyarakat memiliki tanggung jawab 
formal untuk memantau program 
pemerintah secara independen, dengan 
bantuan LSM dan media.

8. Kapasitas setempat untuk 
penanggulangan kemiskinan lebih 
kuat. Sejumlah besar pejabat kabupaten 
memiliki pengalaman, pelatihan dan 
kemampuan untuk memahami berbagai 
cara menanggulangi kemiskinan, 
mengukur dan memantau dampak 
program terhadap warga miskin, 
dan cara melibatkan warga miskin 
dalam pengambilan keputusan. 

Pengembangan kapasitas semacam ini 
tidak berarti memberikan beasiswa 
untuk mendapatkan gelar akademik 
yang lebih tinggi, tetapi menyediakan 
pelatihan substantif dalam hal kecakapan 
yang terkait dengan penanggulangan 
kemiskinan.

Peran pemerintah kabupaten dalam 
penanggulangan kemiskinan sedang berada 
pada masa transisi. Berbagai upaya signifikan 
yang dilakukan masih belum cukup untuk 
menciptakan dampak. Perubahan sikap, 
perilaku dan kapasitas seperti diusulkan 
dalam laporan ini dapat membantu 
pejabat kabupaten dalam mencapai potensi 
kabupaten sepenuhnya. Kemiskinan tidak 
dapat diubah dalam waktu semalam. 
Program penanggulangan kemiskinan terus 
tumbuh dan menguat, dan sekarang adalah 
saat berinvestasi dengan mengubah kondisi-
kondisi fundamental yang dapat lebih 
membantu pemerintah daerah mencapai 
potensinya.
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catatan akhIr

1 Indikator untuk lingkungan ekonomi adalah 
keswasembadaan makanan pokok, jumlah kegiatan 
yang menghasilkan pendapatan tambahan, tabungan 
dan aset-aset produktif (kebun, mesin giling gabah).

2 Angka pertama adalah hasil pengukuran pada tahun 
1984 yang mencakup kurun 1976 hingga 1984 dengan 
menggunakan model konsumsi Survei Sosial Ekonomi 
Nasional (Susenas). Kemiskinan didefinisikan sebagai 
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, 
dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan. Ukuran 
garis kemiskinan nasional adalah jumlah Rupiah yang 
dibutuhkan seseorang untuk mengonsumsi setara 
2.100 kkal per orang per hari dan untuk memenuhi 
kebutuhan bukan pangan, yaitu pakaian, layanan 
kesehatan, pendidikan, transportasi dan sejumlah 
barang dan jasa lainnya. Dengan pola konsumsi yang 
terus berubah-ubah dan harga-harga yang naik, garis 
kemiskinan ini disesuaikan setiap tahun agar sejalan 
dengan perkembangan.

3 Sebaliknya, produk hutan bukan kayu yang bernilai 
tinggi seperti gaharu dan sarang burung walet dikelola 
melalui jaringan perdagangan informal dan kebanyakan 
lolos dari peraturan pemerintah.

4 Tetapi dalam praktiknya sebagian besar dana tetap 
berasal dari Jakarta. 

5  Ini terdiri dari 64% iuran (Iuran Hak Pengusahaan 
Hutan, IHPH), 32% royalti berbasis produksi (Provisi 
Sumber Daya Hutan, PSDH) dan 40% dana reboisasi. 
Untuk sektor pertambangan, alokasinya bervariasi 
dari 32% untuk mineral umum (misal. batubara, 
pasir) sampai 12% untuk gas dan 6% untuk minyak. 
Kabupaten juga menerima sedikit persentase dari 

pendapatan yang dihasilkan di kabupaten-kabupaten 
dalam propinsi yang sama. 

6 Dihitung dari berbagai laporan Badan Pusat Statistik 
(BPS).

7 Perbedaan antar kelompok suku sangat signifikan 
(p<0,001, menggunakan uji chi-square Pearson).

8 Belum lama ini, guna memperoleh dukungan sebagai 
‘Kabupaten Konservasi’, tutupan kawasan hutan 
ditetapkan di atas 90%.

9  Peraturan yang direvisi (PP 6, 2007) mengembalikan 
kewenangan penerbitan izin pemanfaatan hutan dan 
lahan hutan ke Bupati untuk kawasan yang ada di 
kabupatennya.

10 Termasuk beberapa perkiraan karena data terakhir 
untuk Kayan Hilir dan Kayan Hulu tidak tersedia.

11 Pada tahun 2002, hanya 8.357 jiwa.

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

13 BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Besar Nasional) 
menggunakan kepala keluarga, sedangkan BPS 
menggunakan rumah tangga, dalam arti semua 
jiwa yang tinggal bersama di bawah satu atap dan 
menggunakan dapur bersama-sama.

14 Hasil wawancara rumah tangga dan diskusi kelompok 
terfokus dilaporkan secara terpisah.
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15 Hasil uji coba di 18 desa: Enam kasus memberikan 
umpan balik positif dan negatif tentang program 
pembangunan masyarakat (dari tahun sebelumnya), 
enam kasus memberikan informasi, tetapi hanya yang 
positif saja; dan enam kasus lagi memberi sedikit 
sekali informasi (dari enam ini, lima di antaranya 
diimplementasikan oleh satu tim). 

16 Satu contoh lain tentang pengaruh keterlibatan 
langsung terjadi ketika di salah satu desa petugas 
kesehatan hadir selama diskusi kelompok (campur). 
Skor program kesehatan desa itu menjadi lebih tinggi 
dibandingkan desa-desa lain, sementara di desa 
sebelah yang dilayani oleh petugas kesehatan yang 
sama, banyak peserta memberikan komentar negatif 
untuk program kesehatan. 

17 Satu kecamatan, Malinau Kota, tidak dicakup karena 
berada di kawasan perkotaan. 

18 Indikator untuk lingkungan ekonomi adalah 
keswasembadaan dalam makanan pokok; jumlah 
kegiatan untuk penghasilan tambahan; tabungan dan 
kekayaan produktif (kebun, mesin giling gabah).

19 Sebagian responden yang menyatakan diri tidak rutin 
masuk ke hutan juga memberikan jawaban tentang 
pentingnya dan ketersediaan sumber daya hutan. 
Akurasi informasi ini sulit dinilai.

20 Sebelum Malinau menjadi kabupaten sendiri, desa-
desa menyatakan statusnya berdasarkan SK. Akibat 
migrasi, sejumlah desa berkembang di lokasi-lokasi yang 
sudah ada desanya, dengan tetap mempertahankan 
statusnya. Jadi, ada kalanya satu lokasi ditempati 
oleh 2-7 desa. Pada bulan Maret 2005, sebagian besar 
desa yang menempati satu lokasi ini digabung, dan 
terbentuklah 97 desa dari sebelumnya 135 desa. Pada 
awal tahun 2006, beberapa desa berukuran besar 

dipecah, sehingga sekarang jumlah desa keseluruhan 
mencapai 106.

21 Menariknya, ketiga dimensi ini jauh lebih inklusif 
daripada yang digunakan baik oleh BPS atau pun 
BKKBN.

22 Program Pembangunan Daerah (Propeda) 2001-2006 
untuk Kabupaten Malinau, diratifikasi melalui Peraturan 
Kabupaten No. 2/2002.

23 Rencana Strategis Kabupaten Malinau untuk tahun 
2002-2006 diratifikasi pada tahun 2002 melalui 
Peraturan Kabupaten No. 3/2002.

24 Dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan untuk 
daerah untuk mendanai kebutuhan mereka dalam 
menjalankan desentralisasi.

25 Pendapatan daerah berdasarkan Perda yang 
diterbitkan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

26 Perda Malinau No. 2/2002 tentang Program 
Pembangunan Kabupaten Malinau untuk 2001–2006.

27  Kawasan hutan yang ditetapkan untuk menghasilkan 
produk hutan kayu, di mana pohon dengan diameter 
lebih dari 50 cm boleh ditebang.

28 Kawasan hutan yang ditetapkan untuk menghasilkan 
produk hutan kayu, di mana pohon dengan diameter 
lebih dari 60 cm boleh ditebang.

29 Beras subsidi untuk keluarga miskin. Berdasarkan 
aturan pemerintah, setiap keluarga miskin berhak 
menerima 20 kg beras per bulan dengan harga Rp 1000 
per kg.

30 Modal atau aset ini merupakan elemen penting dalam 
pendekatan penghidupan yang berkelanjutan (misal, 
Chambers dan Conway 1991; DFID 1999).
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Desa-Desa yang DIlIBatkan Dalam UjI 
coBa pemantaUan kemIskInan pertama 
DI kaBUpaten malInaU

Kecamatan  Desa

Kayan Hulu Long Nawang
Long Temuyat 
Long Payau

Malinau Selatan Langap
Paya Seturan
Metut

Mentarang Long Bisai

Malinau Barat Punan Bengalun

Malinau Utara Malinau Seberang
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Desa-Desa yang DIlIBatkan Dalam UjI 
coBa pemantaUan kemIskInan keDUa DI 
kaBUpaten malInaU

Kecamatan Desa

Malinau Barat Sesua
Long Bila

Malinau Utara Salap
Sembuak Warod
Kaliamok

Malinau Selatan Laban Nyarit
Punan Gong Solok

Mentarang Paking
Harapan Maju

Pujungan Long Alango

Kayan Hilir Long Sule
Long Pipa
Lidung Payau

Sungai Boh Mahak Baru
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kUesIoner UntUk sUrveI rUmah tangga

Kuesioner Rumah Tangga Pemantauan Kesejahteraan Masyarakat 
Kerjasama antara Pemkab Malinau & CIFOR–BMZ
Nama rumah tangga (Z1) : ____________________________ 
Desa               (Z2) : ____________________________ 
Pewawancara  (Z3)  : ____________________________ 
Tanggal wawancara (Z4)  : ____________________________ 
Kecamatan  (Z5) :  
1.  Pujungan 3.  Kayan Hulu 5.  Malinau Barat 7.  Mentarang               
2.  Sungai Boh 4.  Kayan Hilir 6.  Malinau Utara 8.  Malinau Selatan

Isilah kuesioner ini dengan melingkari nomor (untuk pertanyaan tertutup) atau menuliskan 
jawaban (pertanyaan terbuka) berdasarkan jawaban responden dan isilah kotak di samping 
pertanyaan.

anggota RuMah tangga 
Z6.  Berapa banyak anggota rumah tangga yang tinggal di rumah ini? _____ orang

Z7.  Berapa banyak anggota rumah tangga dewasa di rumah ini (≥ 17 tahun)? _____ orang

Z8.  Berapa banyak anak (< 17 tahun) di keluarga ini?  _____ jiwa.

  

PeRtanyaan inti

C. Kesejahteraan Subyektif
C1. Bagaimanakah kesejahteraan keluarga ini selama setahun terakhir?

1.  Kurang sejahtera 2.  Cukup sejahtera 3.  Sangat sejahtera

Z5

Z6

Z7

Z8

C1
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A.  Kesehatan
A1.  Adakah anggota keluarga ini yang sakit parah sehingga tidak dapat bekerja/sekolah 

selama 2 minggu atau lebih?
 1.  Ada 2.  Tidak ada      
A2.  Adakah anggota keluarga yang meminta pertolongan medis di klinik selama setahun 

terakhir?
 1.  Ada  2.  Tidak ada      
A3.  Adakah anggota keluarga yang meminta pertolongan medis di rumah sakit selama 

setahun terakhir?
 1.  Ada 2.  Tidak ada      
A4.  Apakah keluarga ini pernah kekurangan makanan pokok selama setahun terakhir?
 1.  Pernah 2.  Tidak Pernah                 
A5.  Rata-rata, berapa kali seminggu keluarga ini mengkonsumsi daging atau telor atau 

ikan atau ayam selama sebulan terakhir?
 1. ≤ 2 kali 2.  3–5 kali 3.  ≥ 6 kali            
A6.  Berapa kali seminggu keluarga ini mengkonsumsi sayur atau buah selama sebulan 

terakhir?
 1. ≤ 2 kali 2.  3–5 kali 3.  ≥ 6 kali
       
B. Kekayaan Materi 
B1.  Apakah keluarga ini memiliki:
 a.  Toilet (di dalam rumah)? 1.  tidak 2.  ya   
 b. Mesin tempel atau sepeda motor? 1.  tidak 2.  ya  
 c.  Gergaji mesin atau kulkas? 1.  tidak 2.  ya          
B2.  Kondisi rumah (Pewawancara dapat mengamati, tidak perlu bertanya)
 1.  Di bawah standar desa  2.  Standar (rata-rata) 3.  Di atas standar desa
B3.  Apakah rumah ini memiliki listrik?
 1.  Tidak 2.  Ya, tapi rusak 3.  Ya dan berfungsi
B4.  Selama setahun terakhir, adakah anggota keluarga yang membeli baju baru?
 1.  Tidak 2.  Ya, 1–2 kali 3.  Ya, > 2 kali     

C. Kesejahteraan Subyektif
C2. Dibandingkan rumah tangga lain di desa ini, bagaimana kesejahteraan rumah tangga 

ini?
 1.  Lebih buruk  2.  Sama 3. Lebih baik                      
  
D.  Pelayanan

D1. Bagaimana ketersediaan buku di sekolah?  
 1.  Tidak tersedia  3.  Lengkap   
 2.  Sebagian tersedia  9.  Tidak relevan
D2. Bagaimanakah kehadiran guru di sekolah dasar?
 1.  Rendah (lebih sering absen) 3.  Selalu hadir 
 2.  Kadang hadir (lebih sering hadir)  9.  Tidak relevan
D3. Bagaimana kehadiran staf medis dan ketersediaan obat-obatan di puskesmas terdekat?
 1.  Absen/tidak ada 3.  Selalu ada /ada D3
 2.  Kadang ada /ada 9.  Tidak relevan

A3

A4

A5

A6

B1a
B1b
B1c

B2

B3

B4

C2

D1

A2

A1

D2

D3
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D4.  Bagaimana program bantuan pembangunan desa dari pemerintah kabupaten di-
jalankan (misal. dana pembangunan, reboisasi, bantuan pertanian, dll.) selama setahun 
terakhir?

 1. Tidak pernah dijalankan                        

 2. Dijalankan tapi mengecewakan, karena __________________________________ 
 __________________________________________________________________      

 3. Memuaskan, karena  ________________________________________________
   __________________________________________________________________
 99. Tidak tahu
D5. Seberapa bergunakah program bantuan pemerintah kabupaten bagi keluarga Anda 

selama setahun terakhir?
 1.  Tidak berguna  3.  Berguna                       

2.  Tidak berdasarkan kebutuhan 99. Tidak tahu  

E. Pengetahuan
E1. Apakah pendidikan tertinggi anggota keluarga dewasa di rumah ini?
 1.  Tidak lulus SD      
 2.  Lulus SD  
 3.  Lulus SMP                           

4.  Lulus SMA
 5.  Lebih tinggi dari SMA (PT/universitas)    
E2. Adakah anak usia sekolah di rumah ini (SD atau SMP)? 
 1.  Tidak 2.  Ada E2
E3. Jika jawaban nomor E2 ‘Ada’, bagaimana kehadirannya di sekolah?
 1.  Tidak pernah masuk 3.  Selalu masuk                       
 2.  Kadang-kadang masuk 9.  Tidak relevan
E4.  Adakah anggota rumah tangga ini yang pernah mengikuti kursus atau pelatihan?
 1.  Tidak ada 2.  Ada  E4
E5.  Adakah anggota rumah tangga ini yang memiliki kecakapan khusus yang dapat meng-

hasilkan uang? Misal, membantu persalinan, dukun, bertanam, tukang batu, pijat 
 1.  Tidak ada 2. Ada               
E6.  Adakah anggota rumah tangga ini yang buta huruf?     
 1.  Ada 2.  Tidak ada                   
E7.  Selama sebulan terakhir, pernahkah Anda:
 a.  melihat berita di TV? 1.  Ya  2.  Tidak                       
 b.  mendengarkan berita di radio? 1.  Ya 2.  Tidak
 c.  membaca koran  1.  Ya 2.  Tidak           

d.  membaca atau mendengar surat/informasi atau pengumuman dari kabupaten?    
1.  Ya   2.  Tidak

lingKungan

f. ekonomi 
F1. Berapa kaleng gabah yang Anda tanam di ladang tahun lalu?  _____ kaleng         
F2. Berapa kaleng gabah yang Anda tanam di sawah tahun lalu?  _____ kaleng  

D4

D5

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7a
E7b
E7c
E7d

F1
F2
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F3.  Berapa hektar lahan tak ditanami yang Anda miliki?  _____ hektar                     
F4.  Adakah anggota rumah tangga ini yang memiliki penghasilan rutin? 
 1.  Tidak ada 2.  Ada    
F5.  Sumber penghasilan apa saja yang Anda miliki selama setahun terakhir?  
 a.  Berjualan sayur, >5 kali per bulan? 1.  Tidak 2.  Ya         
 b. Berjualan ternak (ayam, babi, dll.) > 5 kali per tahun? 
    1.  Tidak 2.  Ya     
 c.  Berjualan makanan buatan sendiri (mis. kue, sagu, minuman) > 5 kali per bulan? 
    1.  Tidak 2.  Ya
 d. Berjualan industri buatan sendiri (mis. golok, ukiran, alat-alat) > 5 kali per tahun?  

   1.  Tidak 2.  Ya
 e.  Berjualan minimal 100 kg beras/gabah, selama setahun terakhir? 
    1.  Tidak 2.  Ya
 f. Berjualan ikan, daging buruan atau produk hutan > 5 kali?  
    1.  Tidak 2.  Ya
 g.  Mengumpulkan gaharu, > 3 kali?  1.  Tidak 2.  Ya
 h. Menyewakan mesin tempel, gergaji mesin atau peralatan lain?   
    1.  Tidak 2.  Ya
 i.  Honorarium?   1.  Tidak 2.  Ya
 j.  Pekerjaan tidak rutin (operator gergaji mesin, tukang perahu, buruh perkebunan,  

 koki, tabib, tukang pijat, dll.)? Atau gaji lain yang tidak tetap? 
    1.  Tidak 2.  Ya
 k. Kiriman dari anak /keluarga yang tinggal di tempat lain?
    1.  Tidak 2.  Ya
 Lainnya,  _____________________________ 1.  Tidak 2.  Ya

F6. Apakah panen padi tahun lalu cukup untuk konsumsi rumah tangga?
 1.  Tidak cukup 3.  Lebih dari cukup              
 2.  Cukup  9.  Tidak relevan
F7. Apakah panen singkong tahun lalu cukup untuk konsumsi rumah tangga?
 1.  Tidak cukup 2.  Cukup 9.  Tidak relevan         
F8.  Seberapa mudah membeli barang-barang pokok selama tahun lalu?
 1.  Tidak ada di desa ini 2.  Kadang-kadang ada 3.  Selalu ada  
F9.  Apakah keluarga ini memiliki:
 a. Pohon panenan, kakao, kopi, lada, kayu manis, dll. (meski hanya sedikit)?
 1.  Tidak  2.  Ya         
 b. Mesin giling gabah?
 1.  Tidak  2.  Ya         
 c. Rumah kedua (termasuk pondok)?  
 1.  Tidak  2.  Ya         
 d. Tanah di Malinau, Tanjung Selor, Samarinda atau tempat lain?  
 1.  Tidak  2.  Ya         
F10. Adakah anggota keluarga yang memiliki barang berharga
 (misal: tabungan di bank, CU, emas)?   
 1.  Tidak  2.  Ada          

G.  Lingkungan Alam
G1. Adakah anggota rumah tangga ini yang rutin masuk hutan (lebih dari sekali sebulan)? 
 1.  Tidak ada  2.  Ada G1

F4

F5a

F5b

F5c

F5i
F5j

F5k

F6

F7

F8

F9a

F5d

F5e

F5f

F5g
F5h

F5l

F9d

F10

G1

F9c

F9b

F3
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Jika jawaban untuk G1 ‘Tidak ada,’ lanjutkan ke pertanyaan H1.
Jika jawaban untuk G1 ‘Ada’, produk apa yang penting bagi kesejahteraan keluarga Anda? 

(Tunjukkan kartu, lingkari jawaban yang tepat. Jika jawaban untuk a adalah Ya [Y], tan-
yakan bagian b dan c!)

Produk a. Penting
Y – Ya

T – Tidak
TA – Tidak ada di 
hutan kami

b. Kondisi produk 
selama setahun 
terakhir di desa ini 
1 Terbatas
2 Cukup untuk 
kebutuhan rumah 
tangga
3 Lebih dari cukup

c. Perubahan 
kerusakan/ 
kepunahan tahun 
depan
1  Tinggi
2  Sedang
3  Rendah

G2 Rusa Y        N        NA 1          2          3    1           2          3
G3 Rotan (sega atau jenis 

lain)
Y        N        NA 1          2          3    1           2          3

G4 Daun sang/nyelae/jalae Y        N        NA 1          2          3    1           2          3
G5 Kapur atau Meranti Y        N        NA 1          2          3    1           2          3

G6. Adakah penebangan kayu di kawasan desa (oleh perusahaan penebang atau kelompok 
besar dari luar) yang mengakibatkan kerusakan hutan selama setahun terakhir? 
1.  Ada  2.  Tidak ada     

H. Lingkungan Sosial 

H1. Bagaimanakah tingkat gotong royong di desa ini?
1. Lemah: jika diminta, sebagian besar orang tidak berpartisipasi atau menyumbang 
2. Sedang: jika diminta, sedikit orang tidak berpartisipasi atau menyumbang  
3. Kuat: jika diminta, sebagian besar orang berpartisipasi atau menyumbang

H2. Bagaimana rasa saling percaya di desa ini?
1.	 Tidak	ada	rasa	saling	percaya	(ada	konflik	antar	kelompok)
2. Sedang, tingkat rasa saling percaya tertentu      
3. Rasa saling percaya kuat (persatuan)

H3.	Apakah	ada	konflik	antara	penduduk	desa	dan	pihak	luar	selama	setahun	terakhir?
1.   Ya, dengan kerusakan materi, orang terluka atau tewas
2.   Ada beberapa ketegangan      
3.			Tidak,	tidak	ada	konflik

I. Lingkungan Politik

I1 Bagaimanakah resolusi/penyelesaian konflik di desa ini selama setahun terakhir?
 1.  Jarang terselesaikan dengan baik, konflik tetap ada 
 2.  Kadang-kadang terselesaikan sepenuhnya       

3.  Terselesaikan sepenuhnya; cepat dan memuaskan semua pihak
I2. Bagaimanakah kepemilikan lahan Anda (ladang, sawah dan kebun)?
 1.  Lemah: Ada kemungkinan besar orang lain mengambil tanah itu
 2.  Sedang: Ada kemungkinan kecil orang lain mengambil tanah itu       
 3.  Kuat: jaminan kepemilikan jangka panjang

G6

H1

H2

H3

I1

I2
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I3. Jika ada pertemuan desa, bagaimana anggota rumah tangga Anda berpartisipasi?
 1.  Jarang berpartisipasi dalam pertemuan desa
 2.  Menghadiri pertemuan, tapi jarang memberikan pendapat           

3.  Menghadiri pertemuan dan sering memberikan pendapat

C. Kesejahteraan subyektif

C3. Apakah orang di keluarga ini menganggap Anda sejahtera?
 1.  Tidak/Belum 2.  Sedang 3.  Ya           

Catatan:

Signature of interviewer: ____________________

I3

C3



Center for International Forestry Research (CIFOR) adalah lembaga penelitian kehutanan internasional terdepan, yang 
didirikan pada tahun 1993 sebagai tanggapan atas keprihatinan dunia akan konsekuensi sosial, lingkungan dan 
ekonomi yang disebabkan oleh kerusakan dan kehilangan hutan. Penelitian CIFOR ditujukan untuk menghasilkan 
kebijakan dan teknologi untuk pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang yang bergantung kepada hutan tropis untuk kehidupannya. 
CIFOR adalah salah satu di antara 15 pusat di bawah Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). 
Berpusat di Bogor, Indonesia, CIFOR mempunyai kantor regional di Brazil, Bolivia, Burkina Faso, Cameroon, 
Ethiopia, India, Zambia dan Zimbabwe dan bekerja di lebih dari 30 negara di seluruh dunia.

Donatur
CIFOR menerima pendanaan dari pemerintah, organisasi pembangunan internasional, yayasan swasta dan 
organisasi regional. Pada tahun 2006, CIFOR menerima bantuan keuangan dari Australia, Asian Development 
Bank (ADB), African Wildlife Foundation, Belgium, Canada, Carrefour, Cecoforma, China, Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), Convention on Biological Diversity, 
Cordaid, Conservation International Foundation (CIF), European Commission, Finland, Food and Agriculture 
Organization of  the United Nations (FAO), Ford Foundation, France, German Agency for Technical 
Cooperation (GTZ), German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), German 
Foundation for International Cooperation, Global Forest Watch, Indonesia, Innovative Resource Management 
(IRM), International Institute for Environment and Development, International Development Research Centre 
(IDRC), International Fund for Agricultural Development (IFAD), International Tropical Timber Organization 
(ITTO), Israel, Italy, the World Conservation Union (IUCN), Japan, Korea, MacArthur Foundation, Netherlands, 
Norway, Netherlands Development Organization, Overseas Development Institute (ODI), Peruvian Secretariat 
for International Cooperation (RSCI), Philippines, Spain, Sweden, Swedish University of  Agricultural Sciences 
(SLU), Switzerland, The Overbrook Foundation, The Tinker Foundation Incorporated, The Nature Conservancy 
(TNC), Tropical Forest Foundation, Tropenbos International, United States, United Kingdom, United Nations 
Environment Programme (UNEP), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 
United Nations Forum on Forests (UNFF), Wageningen International, World Bank, World Resources Institute 
(WRI) dan World Wide Fund for Nature (WWF).



Menuju Kesejahteraan: Pemantauan Kemiskinan di Malinau, Indonesia 

Kemiskinan adalah masalah yang persisten di Indonesia. Dengan desentralisasi, 
pemerintah daerah mempunyai peran baru untuk secara langsung 
mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
daerahnya sesuai kebutuhan dan keadaan setempat. Akan tetapi  Pemerintah 
daerah masih kekurangan kapasitas dan pengalaman yang diperlukan untuk 
mengurangi kemiskinan secara efektif. Laporan ini menunjukkan bagaimana 
sistem pemantauan spesifik lokal dapat dikembangkan dan diterapkan. Hasil 
penerapannya di Malinau menghasilkan gambaran awal mengenai kemiskinan 
dan 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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