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ABSTRAK 
  
 
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan dalam hal-hal yang 
berhubungan erat dengan kualitas hidup seperti makanan, pakaian, tempat berlindung 
dan air minum. Serta kemiskinan dapat terjadi karena kurangnya akses terhadap 
pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan 
merupakan permasalahan yang bersifat kompleks dan tidak dapat diatasi oleh satu 
paradigma saja Dalam hal ini, negara memiliki peranan penting karena negara adalah 
organisasi yang berorientasi pada tujuan tertentu yang terbentuk oleh pemegang 
kekuasaan. Sehingga negara memiliki suatu legitimasi politik untuk menciptakan 
suatu kebijakan yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi. 
Kemiskinan tidak dapat diatasi dengan satu paradigma saja, karena perbedaan latar 
belakang dari masing-masing daerah di suatu negara. Tiap daerah memiliki ciri-ciri 
unik yang berkaitan dengan faktor geografis,ekonomi,budaya, sosial dan demografis. 
Sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan 
tidak bisa disamaratakan di seluruh daerah. Maka dengan memaknai otonomi daerah 
sebagai salah satu jalan keluar untuk memajukan daerah dan mengentas kemiskinan, 
maka saya mencoba mengangkat isu penting mengenai program di daerah Kabupaten 
Kutai Kartanegara yaitu Gerbang Dayaku (Gerakan Pengembangan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Kutai Kartanegara). Suatu program yang memiliki tujuan 
utama yaitu pro dalam menyejahterakan rakyat dan memajukan daerah. Gerbang 
Dayaku berusaha memajukan daerah dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya 
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alam, yang menjadi penghasil terbesar daerah. Akan tetapi, tidak terlepas dari adanya 
kepentingan pribadi antar aktor yang menjalankan kebijakan tersebut. Maka Gerbang 
Dayaku dalam usaha penanggulangan kemiskinan masih kurang berjalan dengan baik 
dan berhasil. Karena apabila berbicara masalah kebijakan pasti akan ada yang 
diuntungkan dan dirugkan dalam rumusan kebijakan tersebut. Sering kali kebijakan 
pemerintah tentang pengentasan kemiskinan dirasa kurang berhasil dimata 
masyarakat  
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