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KATA PENGANTAR

Keikutsertaan dalam Lokakarya dan pelatihan (Lokalatih) analisis kemiskinan

partisipatif-fokus kehutanan multi-pihak (AKP-FKM) yang mendukung jaringan

kebijakan penanggulangan kemiskinan pada level Pemerinatah Kabupaten merupakan

bentuk partisipasi SSFFMP terhadap kegiatan tersebut untuk menyumbangkan

konstribusi pemikiran tentang analisis kemiskinan secara partisipatif bagi masyarakat

sekitar hutan. Lokakarya dan pelatihan analisis kemiskinan partisipatif diawali dengan

seminar yang dilaksanakan pada hari pertama tanggal 11 September 2006 di Hotel

Swarna Dwipa, kemudian dilanjutkan dengan Lokakarya dan pelatihan yang

dilaksanakan di Wisma Sriwijaya palembang dan kunjungan lapangan ke desa Teluk

Segelung dan Sungai Rambutan OKI pada tanggal 12 – 17 September 2006.

Lokalatih diikuti oleh peserta dari NGO/LSM, Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi

dan Pemerintahan desa yang akan dikunjungi dalam lokalatih.

Diharapkan hasil lokalatih ini, dapat diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait untuk

mengurangi angka kemiskinan di daerah kawasan hutan dengan penuh rasa

tanggungjawab. Dalam laporan ini hanya dimuat hasil-hasil presentasi dari beberapa

pemateri seminar. Sengaja kami tidak memuat hasil-hasil lokalatih, karena kami hanya

mengikuti kegiatan selama satu hari dan tidak mengikuti kegiatan sampai selesai

(sampai tanggal 17 September 2006).

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada SSFFMP dan pihak penyelenggara

sehingga kami dapat mengikuti lokalatih ini dengan baik.

Palembang, September 2006
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mengurangi angka kemiskinan di berbagai daerah, pemerintah telah melakukan

berbagai cara melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga pemerintah

seperti: Bagian Sosial Ekonomi, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan dinas/instansi yang lainnya. Dari

berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/dinas tersebut sampai saat ini angka

kemiskinan di Desa dan kawasan hutan masih tetap tinggi.

Multistakeholder Forestry Programme merupakan program kerjasama bilateral antara

pemerintah Inggris dan Indonesia untuk pengarusutamaan kemiskinan bagi masyarakat

di sekitar kawasan hutan. Fasilitasi kegiatan pengarusutamaan kemiskinan bagi

masyarakat dikawasan hutan ini akan berakhir pada bulan Desember tahun 2006.

Berhasil atau tidaknya program pengentasan kemiskinan yang dijalankan sangat

bergantung pada keakuratan data yang ada. oleh karena itu penentuan indikator

kemiskinan sangat dibutuhkan dalam pengambilan data. Di Indonesia data kemiskinan

yang akurat yang bisa dipakai sebagai instrumen bagi kebijakan pemerintah yang

berorientasi pada sasaran (targeting) program masih sulit ditemukan. Oleh karena itu

peninjauan kembali terhadap kebijakan yang berlaku dan penentuan indikator kemiskinan

perlu di analisa kembali melalui lokakarya dan pelatihan-pelatihan.

1.2. Tujuan

1. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta dalam melakukan analisis

kemiskinan dikawasan hutan

2. Membangun kesepahaman bersama tentang indikator kemiskinan serta upaya-

upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan melalui

analisis kemiskinan partisipatif



II. PELAKSANAAN

2.1. Tempat dan Waktu

Seminar analisis kemiskinan partisipatif dilaksanakan di hotel Swarna Dwipa Palembang

tanggal 11 September 2006. Sedangkan lokakarya analisis kemiskinan partisipatif

dilaksanakan di Wisma Sriwijaya Palembang tanggal 12 – 17 September 2006.

2.2. Penyelenggara

Lokakarya dan pelatihan analisis kemiskinan partisipatif diselenggarakan oleh Lembaga

Bantuan Hukum Palembang dan YKMP OKI, difasilitasi oleh Multistakeholder Forestry

Programme (MFP)

2.3. Peserta

Peserta pelatihan terdiri dari: NGO/LSM dalam lingkup Sumatera Selatan, Lampung,

Jambi dan Bengkulu, Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Pemerintahan desa yang

akan dikunjungi dalam lokalatih ini

2.4. Out put

Peserta mampu melakukan analisis kemiskinan secara partisipatif-fokus kehutanan multi-

pihak dalam mendukung jaringan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada level

pemerintahan Kabupaten

III. PELAKSANAAN

Pada prinsifnya lokalatih analisis kemiskinan partisipatif-fokus kehutanan multi-pihak

(AKP-FKM) yang mendukung jaringan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada level

Pemerintahan Kabupaten dilaksanakan selama 7 hari (tgl. 11 – 17 September 2006).

Undangan yang disampaikan kepada SSFFMP untuk mengikuti Lokalatih analisis

kemiskinan partisipatif tertulis tanggal 11 September 2006. Peserta yang hadir diminta

untuk mengikuti lokalatih sampai tanggal 17 September 2006. Karena harus

menyelesaikan laporan hasil lokakarya Sinkronisasi Perencanaan SSFFMP AWP-V tahun



2007, maka perwakilan dari SSFFMP hanya mengikuti lokalatih selama 1 hari yaitu

tanggal 11 September 2006.

Lokakarya dan pelatihan analisis kemiskinan partisipatif diawali dengan seminar yang

dilaksanakan pada hari pertama tanggal 11 September 2006 di Hotel Swarna Dwipa.

Seminar dihadiri oleh 5 orang pemateri. Materi disampaikan didalam kelas dan

dilanjutkan dengan diskusi kelas. Materi pertama tentang proses penerapan AKP di

Propinsi Bengkulu disampaikan oleh Barullah (ketua komite penanggulangan

kemiskinan propinsi Bengkulu) secara berturut dilanjutkan oleh Suhirman (Koordinator

Badan Pelaksana Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat) materi ”Pro Poor budget

sebagai implementasi keberpihakan”, Tri Nugroho (MFP) materi ”Analisis konsep dasar

mainstreaming kemiskinan”, Andik Hardiyanto (GAPRI) materi ”membangun perspektif

tentang AKP” dan Syamsurijal AK (Dekan FE Unsri) materi ”Pertumbuhan ekonomi,

eksploitasi SDA dan Kemiskinan”. Seminar diakhiri dengan perkenalan peserta dan

panitia untuk menyampaikan harapan dan kekhawatiran peserta selama mengikuti

lokalatih. Materi seminar dapat dilihat pada lampiran 2 halaman 7


