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Pengentasan Kemiskinan oleh Pemerintah
Kabupaten: pengembangan indikator dan
alat untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di dan di sekitar hutan di era
desentralisasi

Kemiskinan
dan desentralisasi
Ringkasan penelitian aksi

• Strategi umum untuk memantau kemiskinan,
dan, menyesuaikan program pemerintah
kabupaten untuk meningkatkan efisiensi
program dalam menemui kebutuhan masyarakat
miskin sesuai hasil monitoring

Indikator dan alat tersebut akan diperkenalkan
sebagai suatu “resource kit”. Pemerintah
kabupaten dan organisasi yang bekerjasama
dengan mereka diharapkan menjadi pemakai
“resource kit” ini. Sasaran pembaca dokumen
ilmiah, ringkasan kebijakan, dan laporan-laporan
proyek ini meliputi pembuat keputusan
pemerintah tingkat nasional, kelompok advokasi,
donor internasional dan akademis. Penerima
manfaat utama dari proyek ini adalah
masyarakat miskin.

Mitra Utama
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Malinau,
pemerintah daerah di Bolpebra dan El Sena,
Pando, Bolivia, dan Universitas Freiburg Jerman.
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Dasar pemikiran proyek
Banyak negara-negara mengadakan
desentralisasi dalam pengambilan keputusan,
sumberdaya dan tanggung jawab ke tingkat
pemerintahan yang lebih rendah. Karenanya,
pemerintah kabupaten mempunyai peluang lebih
besar untuk mengatasi permasalahan mengenai
kemiskinan di daerah. Pemerintah dapat lebih
efektif mengentaskan kemiskinan jika pembuat
keputusan daerah mempunyai alat dan strategi
yang lebih baik untuk memprioritaskan
tindakan, dan mengevaluasi dampak.

Tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan
dampak kebijakan dan tindakan pemerintahan
kabupaten dalam rangka pengentasan
kemiskinan di negara-negara tropis yang
memiliki banyak penduduk miskin yang hidupnya
tergantung pada hutan. Proyek ini akan
mengembangkan indikator untuk mengukur
kemiskinan dan dampak program pemerintah
terhadap kemiskinan. Proyek juga akan
menyiapkan alat yang membantu pemerintah
kabupaten untuk mengembangkan, menerapkan
dan mengevaluasi program-program untuk
meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin
yang tergantung pada hutan.

Data Proyek
Janga waktu : Mei 2003- April 2006
Donor : BMZ (Jerman) Departemen

Kerjasama Ekonomi dan
Pembangunan

Lokasi : Indonesia: Kabupaten Kutai
Barat dan Kabupaten Malinau.
Bolivia: Municipios, Bolpebra dan
El Sena.

kabupaten dalam pengentasan kemiskinan. Kerangka
penjelasan ini akan diuji dan dikembangkan lebih
lanjut dalam tahap kedua.

Tahap II  Tim peneliti akan bekerja dengan
pemerintah kabupaten di lokasi penelitian untuk
menyesuaikan indikator dan kerangka kerja itu
sebagai alat pendukung pengambilan keputusan dan
pemantauan. Kegiatan dalam tahap ini meliputi: (1)
Menetapkan suatu kelompok kerja yang terdiri dari
4-8 individu. (2) Mengidentifikasi bagaimana draft
kerangka penjelasan dan indikator dapat dijadikan
pedoman untuk pengambilan keputusan pemerintah
kabupaten. (3) Merancang dan menerapkan uji coba
skala kecil pendekatan untuk menggunakan
kerangka dan indikator. (4) Memantau dan
menganalisa hasil uji coba. (5) Memperbaiki metoda
dan menguji lagi. Sepanjang tahap kedua tim
peneliti akan mengumpulkan informasi mendalam
untuk menjawab pertanyaan penelitian yang utama:
bagaimana desentralisasi mempengaruhi
kesejahteraan masyarakat miskin yang hidupnya
bergantung pada hutan?

Tahap III  Tim akan menyatukan metoda dan
penemuan mereka untuk menghasilkan produk
praktis untuk digunakan secara umum. Keluaran
proyek didasarkan pada hasil Tahap I dan Tahap II,
bersama dengan hasil suatu pertemuan tenaga ahli,
analisis komparatif dengan lokasi lain untuk
meluaskan konteks, dan kajian literatur umum.

Keluaran
• Kajian peran pemerintah kabupaten dalam

pengentasan kemiskinan
• Indikator kemiskinan dari perspektif berbagai

pihak yang terkait
• Suatu kerangka untuk memperjelas proses-proses

yang mengarahkan keputusan pemerintah
kabupaten dan dampaknya terhadap kesejahteraan
masyarakat miskin dan sumberdaya hutan tempat
mata pencaharian mereka

Metoda
Tahap I  Tim peneliti di Indonesia dan Bolivia
akan mengidentifikasi dampak keputusan
pemerintah kabupaten terhadap kehidupan
masyarakat miskin yang mata pencahariannya
tergantung pada hutan. Tim akan mulai dengan
mengidentifikasi indikator kemiskinan dan
kesejahteraan manusia. Melalui penggunaan
kelompok fokus, wawancara informan kunci,
survei informal dan lokakarya tim akan
menciptakan informasi dasar profil kemiskinan
untuk masing-masing lokasi. Sejalan dengan ini,
tim akan mengkaji kemampuan dan minat
pemerintah kabupaten untuk mengatasi
kemiskinan dan suatu kerangka penjelasan
tahap awal mengenai peran pemerintah
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