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PeNDaHUlUaN
Kemiskinan adalah kondisi seseorang 

atau sekelompok orang, laki-laki dan perem-
puan, yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya 
untuk mempertahankan dan mengembangkan 
kehidupan yang bermartabat. Jumlah penduduk 
miskin Indonesia tahun 1996 sebesar 22,5 juta 
atau 11,3%, tahun 1998 menjadi 49,5 juta atau 
24,2% dan secara perlahan mulai tahun 2000 
hingga tahun 2004 turun hingga menjadi 16,6%, 
dari seluruh penduduk Indonesia. Dari gambaran 
data di atas kemiskinan dari tahun ke tahun men-
galami peningkatan dan tingkat kemiskinan lebih 
banyak tersebar di pedesaan (Marpaung, 2005)

Kabupaten Halmahera Utara sebagai 
kabupaten baru yang ber-ibukota di Tobelo, 
secara administratif baru terbentuk setelah 
ditetapkannya UU No. 1 tahun 2003, terdiri 
dari 9 kecamatan dan 174 desa, luas wilayah 
7.842,96 km2 dengan total jumlah penduduk 
190.095 jiwa (Bappeda Halut). Menurut sumber 
BAPPEDA Propinsi Maluku Utara tahun 2003 
bahwa jumlah penduduk miskin di Halmahera 
Utara sebesar 54.044 jiwa atau sebesar 28,43%, 
Angka ini merupakan angka tingkat kemiskinan 
tertinggi dari semua kabupaten dan kotamadya 
di Propinsi Maluku Utara.

Di dalam pelaksanaan otonomi desa, 
diharapkan pihak pemerintah kabupaten dan 
pemerintah desa dapat melakukan pendataan 
terhadap jumlah orang miskin dan juga pengang-
guran untuk kemudian dapat dibuatkan program 
khusus serta dapat dijadikan tolak ukur keber-
hasilan pembangunan, sekaligus sebagai bahan 
laporan pertanggungjawaban pemerintah.

Dalam lembaran penjelasan Undang-Un-
dang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 
daerah, dijelaskan bahwa pemberian otonomi 

luas kepada daerah diarahkan untuk memper-
cepat terjadinya kesejahteraan masyrakat me-
lalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan 
dan peranserta masyarakat, dan dalam rangka 
itu efesiensi dan efektifitas penyelenggara 
otonomi daerah-pun perlu mendapat perhatian 
yang lebih serius.

Sebagaimana digambarkan di atas bahwa 
kemiskinan masih menjadi persoalan banyak 
kabupaten di Indonesia, dan secara khusus di 
Maluku Utara, angka kemiskinan tertinggi be-
rada di Kabupaten Halmahera Utara, dan untuk 
itu sangat penting perlu ada upaya bagaimana 
memanfaatkan peluang otonomi daerah untuk 
memberi peranserta orang miskin untuk ikut 
menentukan apa yang harus dilakukan mereka 
untuk keluar dari kemiskinannya.

Masalah yang dihadapi dalam rangka 
penganggulangan kemisikinan adalah terhadap 
masalah orang miskin itu sendiri, Apakah orang 
miskin dapat menanggulangi kemiskinannya? 
Apakah memang orang miskin tidak memiliki 
kemampuan sama sekali sehingga dalam upaya 
penanggulangan kemisikinan terlalu kuat campur 
tangan pihak luar? Apakah ada upaya yang dapat 
dilakukan agar orang miskin memiliki keberday-
aan untuk mengatasi kemiskinannya? Terhadap 
pertanyaan-pertanyaan ini kami berpendapat 
bahwa tidak ada cara lain untuk mengatasi 
kemiskinan yang dilakukan oleh orang miskin 
sendiri adalah dengan melakukan langkah pem-
berdayaan, dan menurut hemat kami otonomi 
daerah memberikan ruang yang seluas-luasnya 
bagi pemerintah daerah untuk mengurus dan 
mengatur masyarakat termasuk masyarakatnya 
yang miskin agar berdaya dan memiliki kemam-
puan untuk keluar dari kemiskinannya.
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Atas dasar gambaran di atas maka gagasan 
upaya PENANGGULANGAN KEMISKINAN 
DALAM ALAM OTONOMISASI DAERAH 
MELALUI PENDEKATAN PEMBERDAYAAN 
DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA, di-
angkat sebagai sebuah pemikiran yang digagas 
dengan harapan boleh menjadi sumbangan bagi 
pemerintah di daerah dan juga para pihak yang 
berkepentingan untuk penanggulanan kemiski-
nan masyarakat di daerah yang kita sama-sama 
cintai. 

KONDISI aKtUal KaBUPateN 
HalmaHeRa UtaRa Dalam alam 

OtONOmI
Dalam kerangka mencari dan men-

emukan jalan keluar terhadap sebuah upaya 
penanggulangan kemiskinan kami merasa sangat 
penting untuk mengenal siapa kita, mengenal 
siapa kita dalam tugas-tugas pelayanan ter-
hadap masyarakat, mengenal apakah kita sudah 
melaksanakan tugas-tugas pelayanan kita dan 
memberikan dampak positif bagi perubahan 
masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan 
masyarakat? Dasar pikir inilah yang mendorong 
kami untuk mencoba menemu kenali para ak-
tor yang terlibat dalam proses penanggulangan 
kemiskinan selama ini, dengan tidak bermaksud 
untuk mempersalahkan dan mempermalukan 
para pihak, tetapi lebih mengarah kepada suatu 
refleksi untuk menemukan berbagai informasi 
faktual dan aktual menuju kepada perubahan 
untuk perbaikan ke depan.

Kondisi Pemerintahan
Isyarat UU No 32 tahun 2004, secara 

jelas meberikan gambaran terhadap tugas-tugas 
pembangunan di suatu daerah kabupaten yang 
diperankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dan Pemerintah, juga oleh masyarakat 
di daerah setempat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Halmahera Utara selaku lembaga 
legislatif, baru saja terbentuk, dan dalam rangka 
pelaksanaan tugas-tugas kelegislasiannya, juga 
belum banyak dilakukan; peraturan-peraturan 
daerah yang seharusnya menjadi acuan pengelo-
laan pemerintahan dan pembangunan di daerah 
ini belum banyak mendapat sentuhan. Salah satu 

penyebabnya adalah karena pejabat bupati me-
miliki kewenangan yang terbatas terutama untuk 
penetapan keputusan-keputusan yang prinsip 
dan strategis. Dengan terpilih dan terlantiknya 
bupati dan wakil bupati definitif pilihan rakyat 
Halmahera Utara, diharapkan dalam waktu yang 
segera, berbagai aturan daerah yang berpihak 
kepada masyarakat dapat segera terselesaikan. 
Hal ini sangat penting karena dari perkembangan 
yang dicermati daerah ini memiliki peluang un-
tuk terjadi percepatan pembangunan, dan untuk 
itu acuan hukum sangat penting diletakan sejak 
awal. Kondisi yang lama memang sudah seha-
rusnya berubah dan ditinggalkan, dan kemudian 
harusnya selalu diupayakan bagaimana caranya 
agar pembangunan di daerah ini yang difasilitasi 
oleh pemerintah daerah dapat mengacu kepada 
hakekat onomomi daerah itu sendiri yang mem-
berikan ruang yang lebih luas bagi peran serta 
dan partisipasi masyarakat untuk berdaya.

Pada strata pemerintahan yang lebih 
rendah pemerintah kecamatan setelah mulai 
pemberlakuan UU No 22 tahun 1999 sampai  
dengan direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004, 
berdasarkan pengamatan, diperoleh kesan bahwa 
cukup banyak aparat pemerintah kecamatan 
mengalami kebingungan terutama terhadap 
tugas-tugas pelayanan bagi masyarakat yang 
terkadang terjadi tumpang tindih dan tarik me-
narik dengan pemerintah kabupatennya. Ada 
banyak aparatur pemerintah kecamatan yang 
juga tidak atau sengaja tidak tahu dengan tugas 
dan fungsi mereka, padahal tanggungjawab 
terhadap kemampuan pemerintahan desa agar 
dapat menggerakan pembangunan secara baik 
merupakan hal yang penting dan menurut he-
mat kami itu juga harusnya menjadi tugas dan 
tanggungjawab pemerintah kecamatan yang 
secara berkelanjutan dilaksanakan. Sedangkan 
keberadaan pemerintahan di desa-desa pada 
umumnya di kabupaten Halmahera Utara, juga 
sangat memprihatinkan, Badan Perwakilan desa 
(BPD) kini Badan Musyawarah Desa, setelah 
dibentuk dan dilantik mengalami kebingungan 
terhadap tugas dan fungsinya, kepala desa den-
gan perangkat pemerintahnya juga mengalami 
hal yang sama. 

Pelaksanaan roda pemerintahan desa pada 
umumnya masih menganut pola pendekatan 
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pemerintahan lama sesuai UU No 5 tahun 1979, 
dimana kepala desa merupakan tokoh sentral 
di desa dan terhadap semua ini kepala desa 
masih terus mendominasi berbagai tugas-tugas 
pembangunan terutama terhadap kebijakan-ke-
bijakan yang lebih bermuara kepada apa yang 
didapat oleh pemerintah, yang kadang-kadang 
juga terjadi tarik menarik antara pemerintah desa 
dan BPD-nya. Kondisi ini sangat tidak menolong 
masyarakat untuk terjadi perubahan ke arah pe-
rubahan positif terutama dalam rangka mengelola 
pemerintahan desa yang oleh Undang-Undang 
Otonomi daerah diberi ruang yang cukup besar. 
Karena Otonomi asli berada di desa maka dengan 
demikian pemerintahan desa-pun memiliki ke-
wenangan tertentu untuk mengatur dan mengurus 
masyarakatnya. Dan untuk itu pula perlu ada 
penguatan kepada pemerintah desa agar memiliki 
kemampuan mengurus otonomi desanya.

Kondisi masyarakat
UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi 

daerah yang mengalami revisi ke UU No. 32 
tahun 2004, melakukan penekanan kepada upaya 
mengarahkan dan memperkuat masyarakat me-
lalui penigkatan partisipasi, peranserta dan pem-
berdayaan masyarakat, tetapi karena sudah sangat 
lama masyarakat dibesarkan dengan pendekatan 
pembangunan top down yang diperankan oleh 
pemerintah, sehingga telah membentuk sebuah 
kebiasaan baru di masyarakat, yang perubah-
annya memerlukan proses dan waktu. Contoh 
misalnya bicara soal pembangunan desa, sudah 
terbangun pemahaman di masyarakat bahwa itu 
tanggungjawab pemerintah, atas dasar pemaha-
man itu maka segala hal menyangkut dengan 
pembangunan desa masyarakat selalu menunggu 
pemerintahnya, kalau pemerintah tidak meng-
gerakan maka berbagai upaya pembangunan di 
tingkat desa tidak dapat terlaksana.

Kondisi ini membuat masyarakat me-
miliki kecenderungan untuk tergantung pada 
banyak pihak terutama para pihak dari luar yang 
dinilai oleh masyarakat memiliki kekuatan dan 
kemampuan tertentu. Ada banyak program yang 
secara konseptual sangat baik untuk penguatan 
dan pemberdayaan masyarakat, tetapi dalam 
prakteknya tidak diterapkan sebagaimana konsep 
yang dibangun. Alasannya sederhana karena 
masyarakat tidak siap untuk diberdayakan. 

Demikian kadang-kadang pernyataan 
yang ditemui di masyarakat ketika para petugas 
berhadapan dengan konteks masyarakat desa 
yang lamban, tidak proaktif, lemah, bodoh, 
dst. Tetapi fakta lain, menunjukan bahwa ada 
sebagian kelompok kecil masyarakat yang se-
benarnya memiliki kemampuan dan pengalaman 
dalam upaya menggerakan partisipasi masyara-
kat melalui kelompok-kelompok kecil. Di sana 
sangat kelihatan kemajuan dalam hal peningka-
tan kemampuan, keterampilan dan kemandirian-
nya. Pengalaman ini seharusnya menjadi menarik 
bagi pembangunan masyarakat ke depan dengan 
memperhitungkan bahwa semua pengalaman 
itu merupakan sebuah kekuatan, sakligus dapat 
sebagai modal untuk pengembangan kelompok 
masyarakat yang lain.

Proses Pembangunan
Proses perencanaan pembangunan

Proses perencanaan sebagaimana diatur 
oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 ten-
tang sistem perencanaan pembangunan nasional, 
mengamanatkan pembangunan dilaksanakan 
secara partisipatif yang penjaringan kebutuhan 
pembangunan dilaksanakan secara bertahap dan 
berjenjang yang dikenal dengan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG). 
Konsep perencanaan partisipatif benar-benar 
memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut 
dalam proses pembangunan sejak perencanaan 
tetapi dalam prakteknya tidak dilakukan seb-
agaimana yang disyaratkan. Tentunya ini harus 
menjadi pengalaman sekaligus merupakan se-
buah catatan penting dalam rangka membangun 
keberdayaan masyarakat, terutama dalam rangka 
membangun partisipasi dan peranserta masyara-
kat dalam proses pembangunan melalui refleksi 
terhadap; Kenapa prosesnya tidak berjalan se-
bagaimana yang diharapkan? Apakah memang 
benar masyarakat tidak memiliki kemampuan 
itu? Ataukah juga karena niat yang kuat dari 
pembuat rencana yang belum memberikan ru-
ang bagi rakyat untuk terlibat karena berbagai 
alasan? Apapun alasan dari para perencana, bila 
pola perencanaan lama masih tetap diberlakukan 
menurut hemat kami itu merupakan kesalahan 
yang sangat fatal dan sangat menyimpang dari 
hakekat otonomi daerah.
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Proses pelaksanaan pembangunan
Dalam pelaksanaan pembangunan, masih 

sangat kuat terbangun pemahaman, baik di ka-
langan birokrat pemerintah, juga di masyarakat, 
terhadap kurang pentingnya proses terhadap 
pelaksanaan sebuah program, dan juga terhadap 
hasil-hasilnya, sehingga proses tidak menjadi 
hal yang utama, tetapi lebih banyak terarahkan 
untuk kepentingan terlaksananya proyek, sedan-
gkan dampak dari proyek terhadap masyarakat 
(terutama keberlanjutannya) tidak menjadi 
perhatian yang serius. Masyarakat selalu hanya 
merupakan objek, dan kadang-kadang ada cu-
kup banyak proyek tertentu yang tidak pernah 
melibatkan masyarakat tetapi melibatkan pihak 
ketiga, hal ini memang sangat tidak menolong 
untuk mendidik masyarakat agar semakin merasa 
bertanggung jawab terhadap pembangunan yang 
dilaksanakan. Yang menarik juga yang perlu 
dicermati adalah pelaksanaan pembangunan 
melalui tiap-tiap sektor yang terkesan tidak 
memiliki saling hubungan dan keterkaitan antar 
sektor, padahal dalam banyak hal program yang 
dilaksanakan satu sektor memiliki keterkaitan 
yang sangat kuat dengan sektor yang lain di kala 
orientasi yang digunakan adalah orientasi proses, 
hasil dan out come pembangunan. Apakah ke 
depan koordinasi perencanaan dapat dilakukan 
agar terhadap program-program tertentu yang di-
fasilitasi oleh dinas tertentu yang tidak memiliki 
keahlian secara fungsional, dapat tersiasati juga 
oleh dinas yang bersangkutan terutama dalam 
hal pembiayaan pendampingan teknis atau juga 
dapat terakomodir dalam rencana dinas tertentu 
yang punya kompetensi untuk itu untuk men-
dukung program yang dicanangkan oleh dinas 
lain, sehingga dalam penerapan dilapangan 
benar-benar berbagai persoalan telah terantisipasi 
sejak dini. 

Perlu dicermati dan disikapi adalah ter-
hadap peranan pihak ke tiga sebagai pelaksana 
proyek. Realitas d imasyarakat pada umumnya 
terhadap pelaksana proyek yang dilaksanakan 
oleh pihak ke tiga sangatlah tidak efisien dan 
sangat tidak memberdayakan masyarakat teru-
tama terhadap proyek-proyek yang sasarannya 
diperuntukkan bagi masyarakat di desa. Kenapa 

tidak efisien karena pihak ketiga selalu berori-
entasi untung, dan umumnya sudah ada hitun-
gan-hitungan 10 – 30 % bahkan sampai dengan 
40%. Terhadap cara kerja seperti ini kualitas 
hasil perlu dipertanyakan. Apakah kedepan 
mungkin bisa melibatkan masyarakat dalam 
pelaksanaan proyek terutama proyek fisik yang 
masuk ke desa? Tentunya kalau itu dilakukan 
dalam rangka pemberdayaan masyarakat sangat 
mungkin dilakukan. 

Hal lain yang juga menurut hemat kami 
perlu dikedepankan adalah menyangkut dengan 
pelaksanaan proyek yang pelaksananya dari 
instansi dan pihak ke 3 dari Propinsi. Proyek 
pengembangan tanaman jagung misalnya 
yang dilaksanakan di beberapa kecamatan di 
Halmahera Utara yang langsung di tangani oleh 
Propinsi. Pertanyaan kritisnya adalah untuk 
apa dinas pertanian di kabupaten diadakan bila 
itu dapat dilaksanakan oleh Propinsi. Padahal 
hakekat dari Otonomi Daerah adalah supaya 
rentang kendali pelayanan kepada masyarakat 
semakin diperpendek. Kondisi ini harusnya juga 
menjadi perhatian bersama untuk membangun 
otonomisasi daerah ke depan.

evaluasi terhadap proses pembangunan
Evaluasi terhadap proses pembangunan 

sering dilakukan, tetapi pelaksanaannya lebih 
banyak diarahkan untuk memenuhi aturan 
saja dan tidak ada kepentingan kuat untuk 
memperbaiki terhadap semua temuan hasil 
evaluasi. Padahal temuan-temuan ini menurut 
hemat kami akan sangat membantu untuk 
memperbaiki terhadap apa yang seharusnya 
ditindaklanjuti dalam upaya perbaikan proses 
pembangunan selanjutnya. Evaluasi yang 
dilakukan, juga kurang melibatkan masyarakat 
secara aktif, padahal evaluasi merupakan salah 
satu aspek yang sangat penting untuk mengukur 
dan menilai seberapa jauh pencapaian pem-
bangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dan 
seberapa jauh tingkat keterlibatan masyarakat. 
Terkesan evaluasi yang dilakukan selama ini 
adalah dalam rangka memenuhi persyaratan saja, 
dan tidak dipakai sebagai alat untuk memperoleh 
informasi untuk kajian proses selanjutnya, tetapi 
untuk memenuhi perlaporan saja.
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PROSeS PemBeRDaYaaN 
maSYaRaKat OleH StaKeHOlDeRS

Terhadap semua yang digambarkan di 
atas kami merasa penting juga mengedepankan 
pengalaman beberapa stakheholder dalam upaya 
penguatan masyarakat melalui pendekatan pem-
berdayaan.

Yayasan SaRO NIFeRO
Yayasan SARO NIFERO sudah sejak 

awal melakukan tugas tugas fungsi pelayanannya 
bagi masyarakat melalui kelompok-kelompok 
masyarakat yang pendekatannya lebih banyak 
melalui pendekatan pemberdayaan. Pendeka-
tan pemberdayaan selalu mengutamakan dan 
mengedepankan aspek penghargaan terhadap 
para pihak yang terlibat dalam program tersebut, 
dan para pihak yang melaksanakan tugas-tugas 
pemberdayaan, selalu menempatkan masyarakat 
sebagai mitra kerja, mitra belajar, dan bukan 
objek kerja dan objek belajar. Proses penguatan 
dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat 
yang dilaksanakan selama ini melalui tahapan-
tahapan sebagai berikut :
1. Sosialisasi tentang proyek yang akan 

dilakukan.
2. Pembentukan kelompok oleh masyarakat 

bukan oleh SANRO atau orang kunci di 
desa tetapi bersama masyarakat.

3. Penguatan kelompok; dilakukan sebagai 
langkah persiapan sosial bagi masyarakat 
sebelum program / proyek dikucurkan.

4. Memfasilitasi diskusi untuk mengidentifikasi 
dan menginventarisir masalah-masalah 
yang sering dihadapi oleh masyarakat 
terhadap proyek yang akan dilaksanakan, 
dan juga diupayakan untuk menggali 
pengalaman pelaksanaan proyek yang 
pernah dilaksanakan masyarakat selama 
ini, terutama diarahkan untuk menggali 
keberhasilan dan kegagalannya.

5. Membuat rencana kegiatan tahunan, 
semesteran, tribulanan dan bulanan.

6. Mendiskusikan tentang bagaimana rencana 
akan dioperasionalkan, (siapa mengerjakan 
apa, kapan siapa mengerjakan apa, dari 
mana sumber pembiayaan, dll)

7. Mengevaluasi hasil kerja selama satu bu-
lan

8. Mengevaluasi pencapaian hasil kerja tribu-
lanan, dengan melibatkan semua kelompok 
dan para pihak untuk membantu mendis-
kusikan sekaligus mencarikan pemecahan 
atas masalah yang tidak dapat terpecahkan 
oleh kelompok tertentu.

9. Membuat rencana operasional 3 bulanan 
berikutnya berdasarkan hasil pemecahan 
masalah.

10. Melakukan evaluasi pencapaian hasil kerja 
semesteran, tahunan dan sekaligus membuat 
rencana kerja tahun berikutnya, yang diikuti 
oleh semua wakil kelompok, para pihak 
yang terkait dalam upaya pemberhasilan 
program yang sementara dilaksanakan.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan 
pendampingan harus secara terus-menerus 
dilakukan untuk mendampingi kelompok 
masyarakat terhadap perkembangan kelompok 
terutama terhadap masalah-masalah yang 
dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan. 

Dalam banyak hal keterlibatan masyarakat 
kadang-kadang dilatarbelakangi oleh motivasi 
tertentu, dan pada saat proses kegiatan berjalan 
dan belum dirasakan manfaatnya, akan ada 
kecenderungan untuk mengundurkan diri dari 
kelompok tersebut, atau bisa saja terjadi, ada 
orang-orang tertentu dalam kelompok, yang 
dalam perjalanan kegiatan mulai berpikir 
untuk kepentingan pribadi yang kemudian 
dapat berdampak terhadap perkembangan 
dan keberlanjutan kelompok tersebut menjadi 
terganggu. Terhadap semua itulah sebenarnya 
pendampingan harus dilakukan, dan peranan 
pendamping lebih banyak dalam rangka 
pelaksanaan tugas konsultatif terhadap semua 
perkembangan yang oleh masyarakat dirasa 
perlu mendapatkan input dari para petugas 
atau pendamping. Dari hasil pendampingan itu 
kemudian juga dapat diperoleh informasi tentang 
kebutuhan-kebutuhan kelompok masyarakat 
untuk penguatan kemampuan dan keterampilan 
mereka dalam bentuk pelatihan, kunjungan-
kunjungan dan atau dalam bentuk kegiatan 
yang lain.
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World Vision International (WVI)
Sebagai Lembaga non pemerintah (NGO 

internasional) yang bergerak untuk penguatan 
pendidikan dasar dengan pendekatan PAKEM, 
yang dalam prosesnya melibatkan masyarakat, 
dalam hal, ini komite sekolah bersama-sama 
dengan pihak sekolah mengembangkan dan 
mengelola sekolah yang bersangkutan. Program 
ini kami nilai berhasil dan menjadi menarik seb-
agai bahan pembelajaran bagi kita dalam rangka 
membangun peran serta masyarakat untuk pem-
bangunan pendidikan di masyarakat.

BaGaImaNa PeNaNGGUlaNGaN 
KemISKINaN melalUI PeNDeKataN 

PemBeRDaYaaN Dalam SUaSaNa 
OtONOmI DaeRaH?

Munculnya konsep pemberdayaan pada 
awalnya, menekankan kepada proses mem-
berikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, 
kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat, 
organisasi atau individu agar menjadi lebih ber-
daya. Selanjutnya pemberdayaan menekankan 
pada proses menstimulasi, mendorong dan 
memotivasi individu agar mempunyai kemajuan 
atau keberdayaan untuk menentukan apa yang 
menjadi pilihan hidupnya (Pranaka dalam Sedama-
yanti, 2003).

Selanjutnya Nisjar, (1995) mengemu-
kakan bahwa pemberdayaan organisasi dapat 
dilakukan melalui pendelegasian wewenang 
(pemberian wewenang, sehingga diharapkan or-
ganisasi lebih fleksibel, efektif, inovatif, kreatif, 
etos kerja tinggi, yang pada akhirnya produkti-
vitas organisasi menjadi meningkat). 

Dengan pemberdayaan, dapat mendorong 
tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan 
inovasi, mampu menggunakan modal intelek, 
sehingga seluruh masalah yang dihadapi dapat 
direalisasikan dengan cepat dan tepat (Sedarma-
yanti, 2003).

Dengan demikian dalam rangka penang-
gulangan kemiskinan di kabupaten Halmahera 
Utara dalam alam Otonomisasi daerah menurut 
hemat kami dapat dan sangat mungkin dilakukan 
dengan pendekatan pemberdayaan, dan untuk 
itu :

1. Paradigma pembangunan dalam alam 
otonomisasi daerah perlu disebarluaskan 
kepada semua stakheholder agar dalam 
penerapannya peranserta dan partisipasi ma-
syarakat selalu dikedepankan, dan terhadap 
upaya penanggulangan kemiskinan “orang 
miskin sendirilah yang harus didorong 
untuk mengatasi kemiskinannya”.

2. Pemerintah daerah harus mulai memban-
gun niat baiknya untuk memberikan dan 
atau mengalihkan sebagian kekuasaanya 
kepada pemerintah desa (masyarakat) agar 
masyarakat menjadi berdaya, sebagaimana 
yang diisyaratkan Undang-Undang Nomor 
32 tahun 2004.

3. Perlu ada langkah dari setiap lembaga/
organisasi/individu yang melaksanakan 
program-program pembangunan selalu mau 
dan bersedia mengalihkan kekuatan dan ke-
mampuan bagi organisasi kemasyarakatan 
di pedesaan agar masyarakat lebih proaktif 
untuk melaksanakan pembangunannya 
sendiri untuk mencapai tingkat hidup yang 
lebih memadai.

4. Peranan pihak ketiga selaku pelaksana 
proyek terutama terhadap proyek-proyek 
yang langsung berkepentingan dengan 
masyarakat sudah harus mulai dikurangi, 
dan masyarakat harus mulai didorong untuk 
terlibat secara aktif untuk melaksanakan 
proyek karena merekalah yang berkepen-
tingan terhadap keberadaan lanjutan dari 
sarana yang disiapkan.

Berdasarkan semua uraian di atas dan 
mencermati arah dan sasaran proyek/program 
pembangunan yang tidak lain selalu terarahkan 
kepada masyarakat yang berada di desa, maka 
dalam rangka penanggulangan kemiskinan, 
sekaligus dalam rangka membangun kapasitas 
masyarakat desa pada umumnya maka kami men-
gajukan alur penguatan sebagai gambaran bahwa 
dalam rangka penanggulangan kemiskinan di 
kabupaten Halmahera Utara yang dilaksanakan 
pemerintah maka masing-masing pihak, pemer-
intah kabupaten, pemerintah kecamatan dan 
pemerintah desa, serta para pendamping dapat 
melakukan peranan sebagai berikut :
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Penanggulangan Kemiskinan dalam Alam Otonomisasi Daerah Melalui Pendekatan Pemberdayaan  
di Kabupaten Halmahera Utara 

1. Pemerintah Kabupaten;
• Menyeleksi dan menentukan pendam-

ping kabupaten
• Memberikan dukungan melalui kebi-

jakan - kebijakan strategis untuk penag-
gulangan kemiskinan pada berbagai 
sektor pembangunan.

• Melakukan penguatan bagi aparatur 
yang berkompeten terhadap pengelolaan 
pemerintahan desa sebagai aparatur 
pemerintah yang bertanggungjawab un-
tuk mengawasi pelaksanaan kebijakan 
di lapangan.

• Enam bulan atau satu tahun sekali 
melakukan monitoring dan evaluasi 
pada desa sasaran program untuk meli-
hat seberapa jauh keterlibatan pemerin-
tah desa dalam mendukung pelaksanaan 
program di desanya.

2. Pendamping Kabupaten
• Melakukan penguatan bagi pendamping 

kecamatan menyangkut dengan soal-
soal teknis dan strategi pendampingan 
untuk pemberdayaan melalui pelatihan 
diskusi-diskusi dll.

• Melakukan evaluasi tribulanan teru-
tama terhadap temuan masalah atas 
pelaksanaan tugas-tugas pendamping 
kecamatan.

• Minimal 6 bulan sekali melakukan 
monitoring terhadap kerja pendamp-
ing kecamatan terhadap perkemban-
gan kelompok yang didampingi oleh 
pendamping desa. Pilihan kelompok dan 
desa yang akan dimonitoring dilakukan 
secara acak untuk menghindari pencip-
taan kondisi, agar informasi aktual dapat 
diperoleh.

• Setiap 6 bulan melakukan refleksi ter-
hadap proses dan hasil kerja pendamp-
ingan kecamatan dalam mendampingi 
pendamping desa. 

3. Pemerintah Kecamatan
• Menyeleksi pendamping kecamatan.
• Melakukan penguatan terhadap aparat 

pemerintah desa, terutama dalam rangka 
pengkawalan program-program penang-
gulangan kemiskinan

• Meletakan fungsi dan tanggungjawab 

serta seberapa jauh keterlibatan pemer-
intah desa terhadap program-program 
penanggulangan kemiskinan.

• Bersama pendamping kecamatan 
melakukan evaluasi sekaligus refleksi 
terhadap kerja dari pendamping desa.

4. Pendamping kecamatan
• Mendampingi pendamping desa
• Melakukan penguatan bagi semua 

pendamping desa dalam bentuk pelatihan, 
atau bentuk kegiatan yang lain.

• Minimal 1 bulan sekali melakukan 
evaluasi bulanan sekaligus refleksi 
perkembangan pendampingan, juga ter-
hadap temuan masalah atas pelaksanaan 
tugas-tugas pendampingan pendamping 
desa dan perkembangan kelompok-ke-
lompok pelaksana program.

• Melakukan perencanaan bersama 
pendamping desa dalam rangka 
pendampingan kelompok.

• Melakukan monitoring 6 bulan sekali 
kepada kelompok pelaksana proyek/
program yang dipilih secara acak, untuk 
mengetahui perkembangannya.

5. Pemerintah Desa
• Menyeleksi calon pendamping yang me-

menuhi syarat untuk menjadi pendamp-
ing.

• Memantau Perkembangan program pada 
kelompok-kelompok masyarakat.

• Melakukan pertemuan untuk evaluasi 
dan refleksi hasil kerja pendamping dan 
perkembangan kelompok.

• Bersama pendamping desa melakukan 
rekapitulasi hasil perencanaan dari 
setiap kelompok pelaksana proyek/pro-
gram.

6. Pendamping desa
• Memfasilitasi perencanaan kelompok 

secara partisipatif.
• Mendampingi masyarakat selama pelak-

sanaan proyek/program.
• Melaksanakan evaluasi perkembangan 

kegiatan setiap bulan bersama kelom-
pok, menggali masalah-masalah yang 
ditemui oleh kelompok selama proses 
kegiatan dilakukan, dan memfasilitasi 
diskusi pemecahan masalah.
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• Memfasilitasi peningkatan kemampuan 
teknis pengelolaan usaha yang dikem-
bangkan oleh kelompok. 

7. Instansi teknis terkait di Kabupaten dan 
Kecamatan
• Bersedia sewaktu-waktu sebagai tenaga 

ahli sesuai bidangnya, bila diminta untuk 
memfaslitasi pelatihan/diskusi terha-
dap persoalan-persoalan yang ditemui 
dalam pelaksanaan program baik oleh 
kelompok pelaksana, pendamping desa 
maupun pendamping kecamatan.

Terhadap model dan strategi pember-
dayaan yang disampaikan di atas, kadang-kadang 

harus mengalami penyesuaian dengan kondisi 
dan konteks masyarakat setempat.

PeNUtUP
Demikian pentingnya upaya penguatan 

masyarakat di era ontonomi daerah, maka san-
gatlah penting pula perhatian serta niat baik dari 
pemerintah juga masyarakat untuk mewujudkan 
otonomi sebagaimana diisyaratkan oleh UU No. 
32 tahun 2004. Semakin masyarakat berdaya, 
masyarakat akan semakin merasa dihargai dan 
semakin percaya diri atas semua kemampuannya 
yang kemudian dapat teraplikasi dalam wujud 
penguatan hidupnya baik secara sendiri-sendiri 
maupun sebagai masyarakat.
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