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Abstract 

This article aims to discuss the relationship between decentralization practice and poverty that is 

happening  in Indonesia. Basically, the decentralization project has aimed to create welfare. 

However, the increase of poverty in some regions indicates that the decentralization project has 

failed to create welfare. This is the taughest callenge of implementing decentralization project in 

Indonesia  fo today and furure.    
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Abstrak 

Artikel ini bertujuan mendiskusikan hubungan antara praktik desentralisasi dengan kemiskinan 

yang sedang terjadi di Indonesia. Pada dasarnya, proyek desentralisasi bertujuan untuk 

menciptakan kesejahteraan. Namun, peningkatan kemiskinan dibeberapa menunjukkan bahwa 

proyek pelaksanaan desentralisasi telah gagal untuk menciptakan kesejahteraan. Ini adalah 

tantangan terberat dari pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, sekarang dan masa yang akan 

datang. 
 

Kata Kunci : desentralisisasi, kemiskinan, dan kesejahteraan. 
 

 

 

 

 
Kapan kita merdeka dari kemiskinan. 

HS. Dillon; 2010, 162 

 

Kemiskinan itu ada dalam masyarakat kita. 

Selo Soemarjan; 1982, 125 

 

Pendahuluan 

Kemiskinan yang disampaikan 

Dillon maupun Soemarjan memang ada 

dalam masyarakat kita. Kemiskinan selalu 

mencemaskan banyak pihak. Kemiskinan 

dan desentralisasi memiliki keterkaitan yang 

erat dalam konteks tata kelola pemerintahan 

daerah. Keterkaitan itu nampak dari tujuan 

desentralisisasi yakni memberikan 

kesejahteraan dan pemberdayaan 

masyarakat. Dua tujuan desentralisasi 

tersebut diharapkan bisa mengurangi jumlah 

penduduk miskin di daerah. Harapan 

pemerintah daerah dalam mengurangi 

kemiskinan membutuhkan komitmen politik 

dan politik anggaran dalam kerangka 

mendisain kebijakan pembangunan  yang 

berpihak kepada masyarakat lemah dan 

rentan dari eksploitasi. Tidak hanya itu, 

dalam kerangka mengurangi jumlah 

kemiskinan dibutuhkan campur tangan 
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pemerintah daerah dalam memberikan 

perlindungan dan pemberdayaan 

masyarakat.  

Perlindungan yang diperlukan bagi 

masyarakat miskin berupa regulasi dari 

pemerintah daerah. Selain regulasi yang 

berpihak, pemerintah daerah juga perlu 

melakukan pemberdayaan baik dalam 

memberikan bantuan usaha maupun 

penguatan kapasitas agar masyarakat miskin 

tersebut bisa mandiri. Di beberapa daerah 

peran pemda berhasil mengurangi jumlah 

kaum miskin, tetapi sebagian besar daerah 

justru memproduksi kaum miskin.  

Sebagai ilustrasi, Provinsi 

Kalimantan Timur, Riau, dan Papua adalah 

daerah kaya sumber daya. Bahkan, tiga 

daerah ini memiliki PDRB yang besar, tetapi 

ironisnya penduduk miskinnya juga banyak. 

Lebih menyedihkan lagi, kondisi 

infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan 

pembangunan fisik belum merata dan belum 

bisa dinikmati oleh semua masyarakat. 

Dengan kata lain, pemerataan pembangunan 

belum bisa dinikmati oleh semua 

penduduknya. Dengan ilusrasi seperti ini 

kita bisa menarik dua pertanyaan penting: 

[1] mengapa desentralisasi belum bisa 

memberikan kesejahteraan kepada 

masyarakat? [2] mengapa politik 

desentralisasi menghasilkan kemiskinan? 

Dua pertanyaan ini hadir sebagai respon 

terhadap buruknya mempraktekkan 

pengelolaan pemerintahan dalam konteks 

penanggulangan kemiskinan. Indonesia telah 

lama mengalami tata kelola pemerintahan 

yang buruk1. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Sudarno Sumanto dkk. Tata Kelola Pemerintahan 

dan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta, 
Kertas Kerja Semeru, 2004, hlm. 1 

Metode 

Metode adalah cara atau jalan yang 

digunakan untuk memahami fokus2 kajian. 

Ada pun fokus kajian dalam tulisan ini 

adalah keterkaitan desentralisasi dan 

kemiskinan. Dalam memastikan keterkaitan 

tersebut, maka metode pengumpulan data 

digunakan melalui pembacaan sejumlah 

literatur, merenungkan, dan menemukan hal-

hal yang relevan dengan tulisan ini3. Karena 

itu, penelitian ini termasuk kualitatif 

deskriptif. Penggunaan metode ini bertujuan 

mendeskripsikan secara faktual, sistematis, 

dan akurat melalui4 pembacaan secara kritis 

atas sejumlah dokumen yang terkait dengan 

persoalan desentralisasi dan kemiskinan. 

 

Pembahasan 

1. Makna kemiskinan 

 Kemiskinan sudah menjadi aganda 

universal. Pemerintah pusat sudah 

berulangkali mengimbau agar strategi 

pertumbuhan diseleraskan dengan tujuan-

tujuan menciptakan kesempatan kerja serta 

penanggulangan kemiskinan. Namun, 

kemiskinan seakan tidak berubah5. Itu 

artinya, pemerintah bisa dinilai gagal dalam 

mengelola pemerintahan daerah. Semakin 

banyak ditemukan orang miskin di suatu 

daerah, semakin kelihatan kinerja buruk 

pemerintah daerah. Karena itu persoalan 

kemiskinan menjadi isu yang sangat sensitif 

bagi pejabat daerah. Pemerintah daerah tidak 

mau dipersalahkan karena tidak mampu 

merealisasikan janji-janji politiknya dalam 

kerangka memperbaiki ekonomi rakyat. 

                                                 
2
 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian 

Masyarakat, Jakarta, PT. Gramedia, 1986. 
hlm. 7 

3
 Koentjaraningrat, Metode,. Ibid. hlm. 63 

4
 Robert Bogdan dan Steven Taylor, Pengantar 

Metode Penelitian Kualitatif, Surabaya, 
Usaha Nasional, 1992. hlm.21 

5 HS. Dillon, ‘Kapan Merdeka Dari Kemiskinan’ 
dalam Mulayawan Karim (ed) Rindu 
Pancasila, Jakarta, Kompas, 2010, hlm.163  



Jejaring Administrasi Publik, Vol. 9, No. 1. Januari-Juni 2017 

1048 

 

 Di zaman pemerintah Orde Baru, 

seringkali pemerintah daerah menutupi 

persoalan kemiskinan dengan bahasa 

manipulatif. Istilah kelaparan dan 

kemiskinan dengan berbagai selubung 

seperti ‘kurang makan’, ‘kurang gizi’,  

‘persediaan beras cukup hanya daya beli 

masyarakat yang kurang’ dan seterusnya6. 

Politik bahasa yang digunakan pemerintah 

daerah  merupakan bagian penting dalam 

menutupi persoalan kemiskinan yang terjadi 

di wilayahnya. Namun, sepandai-pandainya 

pemerintah daerah menutupi kemiskinannya 

pada akhirnya ketahuan juga. Bapak 

sosiolog Indonesia, Selo Soemarjan pernah 

mengatakan, 

kemiskinan itu ada dalam masyarakat kita. 

Mau  diukur dengan ukuran apapun  juga 

kita harus mengakui bahwa kemiskinan itu 

ada, tetapi seringkali kemiskinan itu tidak 

dapat dan tidak boleh dibicarakan secara 

umum. Karena akan membongkar 

kegagalan pejabat pemerintah7. 

Analisis Selo menarik karena dua 

hal. Pertama, bahwa kemiskinan hadir dan 

ada dimana-mana. Analisis tentu tidak bisa 

dibantah. Semaju apapun Jakarta, Bandung, 

dan Surabaya selalu kita mendapati orang 

miskin kota dan rumah-rumah kumuh. 

Kedua, hadirnya kemiskinan merupakan 

bentuk kegagalan pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah bertanggungjawab 

terhadap kemiskinan di wilayahnya. 

Logikanya adalah karena kemiskinan 

merupakan produk dari kebijakan struktural. 

Dalam perspketif struktur tentang 

kemiskinan dilihat terutama sebagai akibat 

bekerjanya kekuatan-kekuatan luar yang 

menyebabkan seseorang atau komunitas 

                                                 
6 Masri Singarimbun ‘Persepsi Politik Terhadap 

Kemiskinan’ dalam Ismid Hadad (ed). 
Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial. 
Jakarta, LP3ES, 1982. hlm.117 

7 Selo Soemarjan ‘Rangkuman Pendapat Lima 
Orang Panelis’ dalam Ismid Hadad (ed). 
Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial. 
Jakarta, LP3ES, 1982.hlm. 125 

menjadi miskin. Kekuatan diluar itu adalah 

struktur ekonomi, hubungan eksploitasi, 

dimana yang kuat melakukan eksploitasi 

terhadap yang miskin8. 

Pertanyaan apa yang dimaksud 

dengan miskin. Secara teoritik, kemiskinan 

memiliki banyak makna. Secara umum 

kemiskinan bisa didefinisikan tiga hal. 

Pertama, kemiskinan absolut adalah 

kemiskinan yang tingkat pendapatannya 

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

hidup minimal, antara lain kebutuhan 

pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan 

pendidikan yang diperlukan untuk bisa 

hidup dan bekerja. Orang hidup dengan 

penghasilan di bawah 1 USD perhari 

merupakan kemiskinan absolut. Setengah 

rakyat miskin ini tinggal di Asia Selatan9.  

Kedua, kemiskinan relatif atau biasa 

juga disebut kemiskinan struktural. 

Kemiskinan struktural adalah pendapat 

seseorang yang sudah di atas garis 

kemiskinan, namun relatif lebih rendah 

dinamdingkan pendapatan masyarakat 

sekitarnya. Ketiga, kemiskinan kultural 

mengacu pada sikap seseorang atau 

masyarakat yang disebabkan oleh faktor 

budaya, tidak mau bekerja untuk 

memperbaiki kehidupan meskipun ada usaha 

dari pihak luar untuk membantunya10.  

 Dari tiga definisi di atas yang sangat 

familir dengan masyarakat umum adalah 

kemiskinan struktural dan kemiskinan 

kultural. Kemiskinan kultural bisa dilacak 

dari pemahaman kaum konservatif. Kaum 

konservatif melihat kemiskinan sebagai 

kesalahan pada orang miskin sendiri. Orang 

miskin dinilai umumnya bodoh, malas, tidak 

                                                 
8 Pratikno dkk. Mengelola Dinamika Politik dan 

Sumberdaya Daerah. Jogjakarta, PLOD-
UGM, 2004. hlm. 182 

9
 Otto Graf Lambsdroff. Kebebeasan, Obat Paling 

Mujarab Melawan Kemiskinan. Jakarta, 
FNS, 2003. hlm. 3 

10 Gunawan Somudiningrat, Pembangunan Daerah 
dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta, 
Bina Rena Pawiwara, 1996. hlm. 17-18 
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punya motivasi  berprestasi yang tinggi serta 

tidak memiliki keterampilan. Karena itu, 

kaum konservatif menilai orang miskin 

karena memiliki mentalitas dan budaya 

malas.  Sedangkan kemiskinan struktural 

lebih dekat dengan kaum liberal percaya 

bahwa kemiskinan dapat diatasi kalau 

mereka mendapat kesempatan berusaha 

yang memadai. Untuk mengatasinya, kaum 

liberal percaya, bahwa pemerintah bisa 

membuka kesempatan kerja baru dan 

menyebarluaskan pendidikan.11 

Ringkasnya adalah kaum konservatif 

cenderung menyalahkan orang miskin, 

bahwa orang miskin tidak cukup berusaha 

menggunakan kesempatan yang disediakan 

oleh masyarakat, sedangkan kaum liberal 

memandang, bahwa kesempatan yang ada 

belum cukup memadai sehingga orang 

miskin  tidak bisa hidup sebagaimana 

diharapkannya12.     

 

2. Desentralisasi dan Kemiskinan 

Studi tentang desentralisasi dan 

kemiskinan sangat penting dilakukan dalam 

konteks Indonesia kontemporer. Dikatakan 

sangat penting karena dalam praktek 

desentralisasi, otoritas dan kewenangan 

berada di daerah. Itu artinya kepala daerah 

yang memiliki kuasa besar dalam 

mendisaian peraturan, memilih program 

pembangunan daerah, dan memiliki 

kekuasaan dalam penggunaan anggaran 

daerah. Dengan kekuasaan yang besar 

diharapkan pemerintah daerah bisa 

memberikan kesejahteraan kepada 

masyarakat.  

Nalar ini dipraktekkan oleh bupati 

Jembrana. Jembrana yang termasuk salah 

satu wilayah miskin di provinsi Bali, mampu 

bangkit dan memberikan kesejahteraan 

kepada warganya. Pemerintah Jembrana 

                                                 
11 JB Banawiratma, Kemiskinan dan 

Pembebasan.Jogjakarta, Kanisius, 1987. 
hlm. 18 

12
 JB Banawiratma, Kemiskinan., ibid, hlm. 20 

sangat berpihak kepada masyarakt miskin13. 

Hal yang sama juga dilakukan bupati 

Bantaeng. Nurdin Abdullah mampu 

menurunkan angka kemiskinan Bantaeng 

selama lima tahun terakhir yakni dari 12,12 

menjadi 7,514. Bahkan, Bantaeng kini 

berhasil membebaskan masyarakat dari 

lilitan kemiskinan15. Cerita Jembrana dan 

Bantaeng merupakan bentuk keberhasilan 

pengelolaan politik desentralisasi dalam 

mengurangi kemiskinan.  

Cerita sukses ini ternyata tidak 

banyak ditemukan di negeri ini. Liputan 

Kompas menyebutkan bahwa daerah-daerah 

pemekaran menjadi kantong-kantong 

kemiskinan dengan tingkat pelayanan publik 

yang sangat rendah16.  Sebenarnya, kantong-

kantong kemiskinan tidak hanya terjadi 

daerah pemekaran, tetapi juga di daerah 

yang tidak pemekaran pun ditemukan 

kemiskinan. Analisis Sutoro Eko 

menyebutkan secara empirik kemiskinan 

alamiah bisa dilihat di Gunungkidul, 

Trenggalek, Karangasem, Jeneponto, 

Kupang, Timor Tengah Utara, Timor 

Tengah Utara, Belu, dan daerah-daerah lain 

yang menikmati kekeringan panjang17. Tidak 

hanya itu, di pulau Jawa, provinsi Banten 

merupakan salah satu wilayah termiskin. 

Faktor keterbelakangan ekonomi, keburukan 

prasana masih banyak dijumpai. Bahkan, 

Banten semakin menegaskan temuan negatif 

daerah otonom baru.  Selain gagal 

mengentaskan kemiskinan, sejak awal 

pemerintahan, dugaan penyelewengan 

anggaran pembangun juga terjadi18. 

                                                 
13 Sutoro Eko, ‘Dari Daerah Budiman, Menuju 

daerah Sejahtera’ Jurnal MANDATORY, 
edisi 3/Tahun3/2007.hlm. 61 

14 Kompas, 4 November 2013 
15 Majalah Tempo, 22 Juli 2012, hlm. 62 
16 Kompas, 12 Desember 2005 
17 Sutoro Eko, Daerah Inklusif. Jogjakarta, IRE, 

2013. hlm. 198 
18

 Rikard Bangun. Menatap Indonesia 2014. 
Jakarta, Kompas, 2014. hlm. 29 
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Bila ditelisik lebih jauh, angka 

kemiskinan bisa ditarik pada level provinsi. 

Tabel 1.1 memperlihatkan Indeks 

Pembangunan Manusia dan kemiskinan 

yang terjadi di 33 provinsi di Indonesia. 

 

Tabel 1 

IPM dan Kemiskinan 

 

Provinsi IPM Kemiskinan (%) 

Aceh  71,31 21,8 

Sumatra Utara  73,80 11,51 

Sumatra Barat 73,44 9.54 

Riau  75,60 9,48 

Jambi  72,45 8,77 

Sumatra Selatan 72,61 16,28 

Bengkulu  72,55 18,59 

Lampung  70,93 20,22 

Bangka Belitung 72,55 7,46 

Kepulauan Riau 74,54 8,27 

DKI Jakarta 77,36 3,63 

Jawa Barat  71,64 11,96 

Jawa Tengah 72,10 17,72 

DIY 75,23 17,23 

Jawa Timur 71,06 16,68 

Banten 70,06 7,64 

Bali 71,52 5,13 

NTT 66,60 23,31 

NTB 64,66 22,78 

Kalimantan Barat 68,79 9,3 

Kalimantan Timur 75,11 7,73 

Kalimantan Tengah 74,36 7,02 

Kalimantan Selatan 69,30 5,12 

Sulawesi Selatan  70,94 12,31 

Sulawesi Utara 75,68 9,97 

Sulawesi Tengah 70,70 18,98 

Sulawesi Tenggara 69,52 18,93 

Gorontalo  69,79 25,01 

Sulawesi Barat  69,18 15,29 

Maluku  70,96 28,23 

Maluku Utara 68,63 10,36 

Papua  64,53 37,53 

Papua Barat 68,58 35,71 

Sumber: diolah dari Sutoro Eko, Daerah Inkulsif, Jogjakarta, IRE, 2013, hlm. 49 

 

Ada dua catatan penting dari tabel di 

atas. Pertama, provinsi yang paling tinggi 

IPMnya adalah DKI, Sulawesi Utara, 

Kalimantan Timur, DIY, dan Riau. 

Sedangkan posisi paling rendah ditempati 

Papua dan NTB yakni 64. Rendahnya IPM 
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Papua berkorelasi dengan jumlah masyarakat miskinnya. Kedua, angka 

kemiskinan terbanyak ditempati oleh 

provinsi Papua yakni 37,53 persen kemudian 

disusul Papua Barat 35, 51 persen, Maluku, 

Gorontalo, NTB, NTT dan Sulawesi Barat. 

Gorontalo, Papua Barat, dan Sulawesi Barat 

merupakan daerah pemekaran yang sejatinya 

bisa memberikan kesejahteraan kepada 

masyarakatnya. Dikatakan demikian, karena 

salah satu tujuan dari pemekaran adalah 

kesejahteraan. Namun, yang terjadi malah 

sebaliknya yakni semakin bertambahnya 

jumlah kemiskinan. Selanjutnya menurut 

tabel di atas memperlihatkan bahwa provinsi 

yang paling kurang jumlah masyarakat 

miskin adalah provinsi DKI yakni 3,6 

persen, kemudian disusul Bali dan 

Kalimantan Selatan yang masing-masing 5 

persen. Tiga provinsi ini merupakan daerah 

sejahterah bila dibandingkan dengan 31 

provinsi yang lain.  

 

3. Dampak Kemiskinan dalam 

Desentralisasi 

 

Kemiskinan yang terjadi disejumlah 

daerah di Indonesia secara tidak langsung 

merusak citra desentralisasi. Desentralisasi 

tidak lagi ditempatkan sebagai obat paling 

mujarab dalam memberikan kesejahteraan 

dan pemberdayaan masyarakat daerah. 

Merebaknya jumlah kemiskinan di daerah 

berdampak. Pertama, kemiskinan membuat 

orang menjadi kasar, dan mendorong  

sebagian kaum jelata untuk melakukan 

tindak kekerasan. Kemiskinan juga menebar 

racun pada hubungan kemanusiaan, 

terutama di dalam keluarga. Kedua, 

kemiskinan menjadi faktor penting dalam 

kekerasan terhadap perempuan19. Kekerasan 

yang terjadi pada perempuan biasanya 

terjadi dalam bentuk fisik misalnya 

pemukulan dan pemerkosaan. Namun yang 

lebih dahsyat lagi, adalah kekerasan 

psikologis yang dialami kaum perempuan. 

                                                 
19

 Otto Graf Lambsdroff. Kebebeasan, op.cit. hlm. 3 

Di daerah-daerah tertentu kemiskinan 

memicu pada terjadinya perceraian. 

Ketiga, ada anggapan bahwa 

masalah kemiskinan masalah ekonomi 

dengan mengabaikan  desentralisasi. 

Implikasi dari cara berpikir seperti ini 

semakin menjauhkan potensi desentralisasi 

dalam mencapai penanggulangan 

kemiskinan, seperti membuka peluang-

peluang pemberdayaan, partisipasi, 

penjaminan dan hak bagi masyarakat 

miskin, dan tersingkir di daerah20. 

Tersingkirnya masyarakat miskin di daerah 

merupakan potret buram perjalanan 

desentralisasi di Indonesia. Keempat, 

ketimpangan penguasaan aset konvensional 

tanah, dengan lebih dari 45 persen tanah 

dimiliki oleh 11 persen rumah tangga, dan 

aset kontemporer tingkat pendidikan, 

dengan lebih 76 persen petani tidak lulus 

SD, menunjukkan bahwa pembangunan kita 

selama ini tidak berpihak pada wong cilik. 

Pelu disadari bahwa kita belum merupakan 

bangsa dengan kehidupan yang cerdas, 

selagi masih membiarkan rakyat terus 

miskin sehingga mereka menjadi beban21. 

Kelima, ketimpangan indeks 

kesejahteraan (IK) terjadi antarwilayah 

menjadi warna utama dari potret 

kesejahteraan Indonesia. Lagi-lagi, Jawa-

Bali menjadi wilayah yang paling baik. 

Sementara  Nusa Tenggara Barat, Nusa 

Tenggara Timur, Maluku, dan Papua tetap 

terburuk. Tahun 2012, rata-rata indeks 

kesejahteraan Jawa-Bali mencapai 69,4. 

Berselisih 12,8 poin di atas rata-rata 

gabungan enam provinsi di bagian Timur 

Indonesia. Misalnya, aspek ekonomi, peran 

                                                 
20

 Ucu Martanto, ‘Kemiskinan di Indonesia: Potret 
Buram Desentralisasi’ Jurnal 
MANDATORY, edisi 3/Tahun3/2007.hlm. 
47 

21
 HS. Dillon ‘Kapan Merdeka dari Kemiskinan? 

Dalam Mulyawan Karim (ed). Rindu 
Pancasila.Jakarta, Kompas, 2010.hlm. 164 
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Jawa-Bali dalam perekonomian nasional 

masih sangat dominan22, bila dibandingan 

pulau Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, 

Maluku, dan Papua.   

Ketimpangan pembangunan, 

ketimpangan indeks kesejahteraan, dan 

ketimpangan IPM tidak bisa dilepaskan 

dengan tanggungjawab seorang pemimpin 

daerah. Semua ketimpangan ini merupakan 

bentuk pindasan, penghisapan, dominasi 

yang dilakukan oleh pemerintah kepada 

masyarakatnya. Karena itu, masalah 

kemiskinan dilihat dari yang kuatlah yang 

berkuasa23 dan melakukan penindasan.  Hal 

ini tentu tidak dibenarkan dalam logika 

desentralisasi. Sebab desentralisasi dan 

otonomi daerah mengharuskan pemerintah 

daerah bertanggungjawab dalam 

menanggulangi kemiskinan. 

 

4. Strategi Keluar dari Kemiskinan 

Kemiskinan yang merebak 

disejumlah daerah merupakan bentuk 

kegagalan pemerintah. Karena kemiskinan 

merupakan kegagalan, maka logis apabila 

pemerintah daerah sangat mencemaskannya. 

Kecemasan pemerintah daerah terhadap 

kemiskinan sangat beralasan karena 

kemiskinan merupakan isu penting yang 

bisa digunakan oleh lawan-lawan politiknya 

untuk  menyerang pemerintah daerah yang 

sedang berkuasa.  

Dengan cara berpikir seperti itu, 

maka pemerintah berusaha agar jumlah 

kaum miskin bisa dikurangi. Pada level 

nasional misalnya, ada bantuan dan 

perlindungan sosial yang disebut Bantuan 

Langsung Tunai, ada pembagian beras 

miskin, dan BOS. Tidak hanya itu, di zaman 

SBY kita mengenal PNPM Mandiri yang 

bertujuan untuk mengurangi kaum miskin 

                                                 
22

 Rikard Bangun. Menatap, op.cit. hlm. 80 
23

 Yunuar Nugroho. ‘Bergerak di Akar Rumput’ 
Jurnal Alisisis Sosial Bandung, AKATIGA, 
Vol. 7, No.2 Juni 2002. hlm. 42 

melalui pembedayaan masyarakat24. 

Meskipun kebijakan ini berskala nasional, 

namun yang ikut mendapat manfaat dari 

program tersebut adalah pemimpin daerah. 

Apalagi, jika pemimpin daerahnya satu 

partai politik dengan pemimpin nasional. 

Selain kebijakan pada level nasional 

dalam pengurangan kemiskinan, pemerintah 

daerah juga dituntut untuk melakukan hal 

yang sama. Tuntutan kepada kepala daerah 

dilandasi oleh pemahaman bahwa 

desentralisasi telah memberikan kekuasaan 

yang besar kepada daerah. Desentralisasi 

telah membawa pemerintah daerah lebih 

dekat dengan masyarakat. Karena 

pemerintah daerah lebih dekat dengan 

masyarakat, maka sewajarnya jika 

pemerintah lebih tahu dan lebih paham apa 

yang sedang terjadi dalam masyarakatnya. 

Dengan penjelasan seperti itu, maka 

pemerintah daerah bisa melakukan sembilan 

langkah untuk membawa masyarakatnya 

keluar dari kemiskinan.  

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pengambilan keputusan, 

khususnya kelompok miskin dan 

perempuan; 

2. Meningkatkan kualitas masyarakat 

miskin dibidang pendidiakn dan 

kesehatan; 

3. Meningkatkan penyediaan prasarana 

sosial-ekonomi masyarakat 

pendesaan; 

4. Memprluas kesempatanan berusaha 

dan mengembangkan usaha bagi 

kelompok kecil di pedesaan; 

5. Mengembangkan kapasitas 

masyarakat dalam merencanakan, 

menyelenggarakan, dan melestarikan 

pembangunan di pedasaan serta 

mengakses sumberdaya yang 

tersedia; 

6. Meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam melakukan 

                                                 
24

 Sutoro Eko, Daerah., op.cit.  hlm.206 
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pengawasan terhadap program 

pembangunan di pedasaan; 

7. Mengembangkan dan memperkuat 

kelembagaan pembangunan di desa 

atau antardesa25; 

8. Rakyat miskin tidak butuh bantuan, 

mereka butuh akses untuk 

memperoleh kesempatan dan 

perlindungan hukum untuk bebas 

dari dominasi kelompok maupun 

individu yang kuat, yang cenderung 

memetik buah dari usaha mereka26; 

9. Pendidikan merupakan unsur penting 

dalam pemberatasan kemiskinan. 

Pendidikan dapat membantu rakyat 

dengan jalan memberikan 

keterampilan yang dapat dijual yang 

memungkinkan mereka memperoleh 

pekerjaan yang lebih baik bila 

dibandingkan orang tuanya, sehingga 

kedudukan sosialnya bisa 

terangkat27. 

Sembilan poin di atas merupakan 

bagian penting untuk dilakukan oleh 

pemerintah daerah dalam kerangka 

penanggulangan kemiskinan. Persoalan 

kemiskinan merupakan persoalan yang 

sangat mendesak untuk diselesaikan oleh 

pemerintah daerah. Sebagaimana diatur 

dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang 

pemerintah daerah, khususnya dibagian 

penimbangnya disebutkan secara jelas 

bahwa penyelenggaraan pemerintahan 

daerah:  

 

diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta 

                                                 
25

 M. Agung Widodo. ‘Program Pengembangan 
Kecamatan Penanggulangan Kemiskinan 
Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat 
dan Kelembagaan Lokal’ Jurnal Alisisis 
Sosial’ Bandung, AKATIGA, Vol. 7, No.2 
Juni 2002. hlm. 157 

26
 Otto Graf Lambsdroff. Kebebeasan, op.cit. hlm.7 

27
 Otto Graf Lambsdroff. Kebebeasan, ibid. hlm.10 

masyarakat, serta peningkatan daya 

saing daerah dengan memperhatikan 

prinsip demokrasi, pemerataan, dan 

keadilan. 

  

5. Desentralisasi yang Mensejahterakan 

Mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan kepada masyarakat 

merupakan tujuan utama dalam pelaksanaan 

politik desentralisasi. Sebagian pengamat 

sangat meyakini bahwa desentralisasi akan 

memberikan kesejahteraan kepada 

masyarakat lokal. Misalnya, Sutoro Eko 

mengatakan desentralisasi bisa 

menghasilkan kesejahteraan. Pemerintah 

Jembrana sangat berpihak pada kepentingan 

masyarakat miskin. Bupati Jembrana 

berhasil mempromosikan kesejahteraan28. 

pendapat lainnya menyebutkan pentingnya 

peran pemerintah daerah dalam menjamin 

ketersediaan pelayanan kesejahteraan bagi 

warganya29. Selanjutnya disebutkan pula 

bahwa era desentralisasi ini faktor 

kepemimpinan kepala daerah ternyata 

memberikan andil sangat luar biasa bagi 

kemajuan suatu daerah30. 

 Kutipan yang telah disebutkan di 

atas menunjukkan bahwa desentralisasi bisa 

menghadirkan kesejahteraan kepada 

masyarakat. Desentralisasi yang 

mensejahterakan hanya bisa direlaisasikan 

dengan melibatkan banyak pihak. 

Pemerintah daerah, politisi daerah, lembaga 

swadaya masyarakat, dan birokrasi 

merupakan aktor bertanggungjawab. 

Sinergisitas antar lembaga sangat diperlukan 

dalam mengurangi kemiskinan.  Dengan 

membangun konsensus bersama untuk 

                                                 
28

 Sutoro Eko, ‘Dari Daerah,. op.cit. hlm. 60 
29

 Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo 
‘Demokrasi dengan Kesejahteraan’, Jurnal 
MaNDATORY, edisi 3/Tahun3/2007.hlm. 
19 

30
 Lihat ‘Pengantar’ Jurnal MANDATORY, edisi 

3/Tahun3/2007. hlm. viii 
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mengatasi kemiskinan merupakan31 tujuan 

dari pembangunan yang mensejahterakan, 

terciptanya pemerataan, dan pembedayaan 

masyarakat.  

Karena itu, secara institusional, 

desentralisasi memberikan mandat kepada 

pemerintah daerah untuk menjalankan 

pengurangan kemiskinan32 dan pada saat 

yang sama bisa mewujudkan kesejahteraan. 

untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, 

maka:  

tugas yang ada dihadapan kita 

sekarang bukanlah mencari 

instrumen bantuan sosial yang baru 

dan lebih baik bagi kaum miskin, 

melainkan mengakui hak partisipasi 

ekonomi mereka dan menemukan 

instrumen serta lembaga legal yang 

sesuai, yang memungkinkan mereka 

meninggalkan sektor informal dan 

bergerak menuju sektor formal33. 

 

Sekali lagi, adalah dibutuhkan komitmen 

politik dan perlindungan kepada kaum 

miskin secara legal. Pada konteks inilah kita 

perlu pemimpin yang kuat. Daerah perlu 

pemerintahan yang efektif dengan 

masyarakat sipil yang kuat
34

 dalam 

menjalankan pembangunan daerah yang 

bervisi kerakyatan dan berpihak kepada 

masyarakat kecil. 

 

Kesimpulan 

Pelaksanaan desentralisasi masih 

jauh dari harapan. Bahkan, salah satu tujuan 

desentralisasi adalah memberikan 

kesejahteraan kepada masyarakat. Namun, 

faktanya kemiskinan berlangsung. Sejumlah 

upaya sudah dilakukan pemerintah daerah 

                                                 
31

 Sumedi Andoyo, Strategi Nasional 
Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta, 
Menko Kesra, 2005. hlm. 4 

32
 Sutoro Eko, Daerah., op.cit.  hlm. 199 

33
 Otto Graf Lambsdroff. Kebebeasan, op.cit. hlm.25 

34
 Djoko Suyanto. Demokrasi Kita 8 Pemikiran 

Politik . Jakarta, KPG, 2014.hlm.18 

dalam memberantasan kemiskinan, tetapi 

belum berhasil dituntaskan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemiskinan perlu di 

intervesi oleh pemerintah secara terus 

menerus. Intervensi pemerintah diperlukan 

karena menjadi tugasnya, sebagaimana 

diamanatkan dalam UUD 1945.  

Sejalan dengan itu, komitmen politik  

pemerintah juga diperlukan agar mengurangi 

jumlah orang miskin di daerah. Caranya 

adalah melalui kebijakan pro masyarakat 

miskin, pemberdayaan masyarakat, 

peningkatan kapasitas, dan memberikan 

perlindungan. Semua ini hanya bisa 

dilakukan melalui pemerintah daerah yang 

kuat, efektif, dan bertanggungjawab. 

Semoga!*** 
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