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Abstrak 
 

Di Indonesia terdapat enam diskursus kemiskinan yang berbeda-
beda. Ada baiknya membahas kemiskinan secara teratur dalam suatu 
diskursus, namun sulit membandingkan argumen dengan diskursus lainnya 
karena basis pembicaraannya berbeda. Diskursus kemiskinan tersebut 
mencakup diskursus pembagian kelebihan, kemiskinan rasial atau etnis, 
kemiskinan relasional, kemiskinan produksi, potensi orang miskin, dan 
kemiskinan yang diharapkan. 

BLT dan program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah 
lainnya tergolong ke dalam diskursus kemiskinan produksi. Dari sinilah 
dapat disusun kritik atas basis metode (survai, penentuan indeks Gini, FGD, 
metode partisipatif) dan teori (analisis ekonomi formal, teori pertukaran, 
teori pengambilan keputusan rasional, dan CDD/community-driven 
development). Pada akhir diskusi disajikan proposal monitoring dan 
evaluasi. 
Kata Kunci:pascapembangunan, diskursus, strategi pembangunan 
remuneratif 

 
 

Ilmu Pengetahuan Manakah ? 
 

BLT (Bantuan Langsung Tunai) pernah diselenggarakan pada tahun 2005 dalam 
rangka melengkapi kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak), dan sepenuhnya 
menghasilkan protes. Pada tahun selanjutnya disepakati untuk meninggalkan pola BLT yang 
langsung menyampaikan uang kepada keluarga miskin, meskipun alternatif yang diambil 
ialah suatu bantuan langsung yang mempersyaratkan suatu posisi sosial warga: ibu 
mengandung dan menyusui, memiliki anak yang sedang bersekolah atau bekerja.  

Bahwa BLT (Bantuan Langsung Tunai) kembali diselenggarakan pada pertengahan 
tahun ini, dan diselingi debat di antara akademisi yang berkesimpulan untuk menolak atau 
menyambutnya, menunjukkan kebutuhan akan suatu kajian akademis yang lebih baru. Kajian 
akademis lama yang sempat menangguhkan BLT 2005 ternyata tidak sanggup dijadikan 
“senjata” untuk menolak BLT 2008.  

Kajian yang lebih baru hendaknya memiliki sifat mendalam, yaitu sekaligus meneliti 
aspek empiris dan ideologis pada aspek perencanaan, insitusionalisasi pelaksanaan, dan 
peluang impak. Pada kesempatan ini hendak diajukan suatu analisis diskursus untuk 
mendekonstruksi kebijakan BLT dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. 

Selama ini ilmu-ilmu yang ada sulit menjelaskan aspek empiris, dan berhenti pada 
jawaban, bahwa kebijakan dan implentasinya tidak menunjukkan aspek ideal dari konsep dan 
teori yang dibangun.Akan tetapi, analisis diskursus memungkinkan penggalian ciri dari 
masing-masing diskursus dalam praktek institusionalisasi suatu kebijakan. Tambahan lagi, 
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analisis diskursus memungkinkan kita untuk melihat dan menggali pola pertarungan di antara 
diskursus tersebut. 

Jika ditelaah lebih lanjut, analisis wacana telah menelorkan sisi baru terhadap kajian 
pembangunan, yaitu pasca-pembangunan atau post-development. Sejajar dengan hal tersebut, 
pemberdayaan diarahkan kepada pendidikan untuk membuka “kedok” dari masing-masing 
wacana pembangunan yang ada. Dalam kajian-kajian selama ini, aspek pembangunan, 
pemberdayaan, partisipasi dan kemiskinan tidak dipandang sebagai suatu entitas tunggal, 
melainkan beragam. Tiap ragam memiliki aspek epistemologis tersendiri, diikuti 
institusionalisasi tertentu. 
 

Enam Diskursus Kemiskinan di Indonesia 
 
Diskursus Pembagian Kelebihan 
 

Saya mendeteksi di Indonesia muncul enam diskursus kemiskinan. Pertama, 
diskursus pembagian kelebihan. Mungkin ini diskursus yang muncul paling lama di etnis-
etnis di Indonesia. Dalam suatu kelompok atau komunitas, orang yang berkelebihan 
membaginya kepada sesamanya yang kekurangan. Lebih tepat melihat fenomena ini sebagai 
"pembagian kekayaan", alih-alih "pembagian kemiskinan" ala Geertz.   

Barang dan jasa yang dibagi relatif berkualitas sama, bukan barang jelek untuk 
recehan. Di desa-desa di Sulawesi Tengah, misalnya, kelapa yang jatuh sendiri ke tanah 
dimiliki oleh siapa saja yang hendak mengambilnya. Kelapa itu dapat juga dijual di pasar, 
sehingga orang-orang tua tetap mendapatkan uang dan makanan melalui pengumpulan kepala 
jatuh.  
 
Diskursus Kemiskinan Rasial dan Etnis 
 

Kedua, dikursus kemiskinan rasial dan etnis. Mungkin istilah kemiskinan (poverty) 
muncul pertama kali di Indonesia pada awal abad ke 20. Pernyataan kemiskinan dikeluarkan 
oleh pemerintah Hindia Belanda kepada para keturunan indo di wilayah perkotaan 
(bandingkan masa kini di mana Indo merajai sinetron dan persentasi kemiskinan pedesaan 
diukur lebih tinggi). Posisi rasial Indo yang tidak jelas, representasi yang tidak tegas, 
akhirnya diikuti oleh ketidakjelasan akses kekuasaan ekonomi. Ketika mereka jatuh miskin, 
pemerintah Hindia Belanda untuk pertama kalinya memandangnya sebagai masalah 
kemiskinan.  

Bukan berarti tidak ada kemiskinan di kalangan pribumi, namun pribumi dipandang 
bukan manusia utuh, atau dipandang sebagai manusia kera. Persoalan dengan pribumi 
(inlander) bukanlah kemiskinan, melainkan upaya penjinakan agar mereka tidak liar (minimal 
tidak sopan). Bandingkan warisan ini dalam memandang kemiskinan yang agaknya pasti 
muncul di Papua maupun Badui. 
 
Diskursus Kemiskinan Relasional 
 

Ketiga, diskursus kemiskinan relasional. Kemiskinan merupakan akibat logis 
hubungan orang miskin dengan kapitalis. Saat ini pihak-pihak yang mengembangkan 
community development (CD) sejajar dengan Bank Dunia menghasilkan hierarki masalah, 
hierarki tujuan, dan ragam pencapaian tujuan, lalu diakhiri upaya mengambil keputusan yang 
paling murah di antara jalan-jalan itu. Pendeknya CD untuk efisiensi (bukankah salah satu 
pertanyaan yang trendi ialah: apakah dengan CD maka pembangunan menjadi lebih murah?).  
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Tapi Barisan Tani Indonesia pernah mencatat  pernyataan pada tahun 1950-an, di 
mana CD dijalankan untuk menggali relasi penindasan lokal. CD melahirkan pernyataan 
bahwa kemiskinan di desa merupakan hasil relasi penghisapan orang miskin oleh tujuh setan 
desa. Ini diskursus pembangunan struktural melalui CD. 

Melintas menjauhi sejarah tersebut, pada saat ini diskursus kemiskinan relasional 
menghasilkan diskursus hak orang miskin dalam pembangunan partisipatif. Program 
pembangunan seharusnya menciptakan ruang khusus bagi orang miskin, yang tidak boleh 
diintervensi pihak lain. Misalnya ada sesi bagi orang miskin untuk mengajukan usulan 
kegiatan. Jangan dilupakan, dengan melubernya jumlah orang miskin di Indonesia, di antara 
mereka sendiri telah muncul tokoh yang bisa menyuarakan kondisi kemiskinan. Maka perlu 
ada wakil orang miskin dalam diskusi usulan sejak di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, 
propinsi, dan nasional.  
 
Diskursus Kemiskinan Produksi 

 
Keempat, diskursus kemiskinan produksi. Saya kira yang didiskusikan oleh 

pemerintah, donor dan swasta di Indonesia sepenuhnya berada dalam diskursus ketiga ini. 
Tentang arkeologi kemiskinan dari Barat ini, banyak sumber sudah mengungkapnya. 
Diskursus ini muncul bersamaan dengan laju Revolusi Industri. Proletariat yang muncul 
mula-mula dipandang sebagai masalah kemiskinan, dan hendak diatasi dengan tindakan-
tindakan karitatif. Ini cikal bakal community development ala karitatif hingga berpola 
CSR/corporate social responsibility. Dari masa ini pertama kali muncul pemahamanan untuk 
memberikan recehan kepada pengemis dan orang miskin. Bantuan karitatif kemudian 
diorganisasikan, dan setelah Perang Dunia II terutama dilakukan oleh lembaga Bretton 
Woods (Bank Dunia dan IMF).  

Pola bantuan dan program penanggulangan kemiskinan tetap sama, yaitu jangan 
sampai lapisan terbawah ini jatuh sakit dan meninggal (karena menjadi persoalan tersendiri), 
namun dibantu sampai pada batas bisa berproduksi, atau tepatnya menunjang sistem produksi 
industrial (kini batasan itu dijabarkan dalam bentuk garis kemiskinan atau upah minimum 
buruh).  

Teori kemiskinan terbaru Bank Dunia yang digunakan di Indonesia, yaitu 
CDD/Community-Driven Development menjelaskan "pangsa pasar" program penanggulangan 
kemiskinan tersebut: khusus untuk keluarga miskin dan keuangan mikro. Setelah lepas dari 
level itu maka orang miskin keluar dari program-program CDD.  

Sebagai perbandingan, Marx akan memandangnya sebagai upaya untuk memperbesar 
tentara-buruh (labor army) sehingga buruh selalu tersedia dan mudah didesak berupah murah. 
Lebih jauh, saya menduga "target" kemiskinan yang dipandang ideal ialah mula-mula 16% 
(mathesis menghasilkan angka dua kali deviasi standard (Sd) statistika). Yang sangat berhasil 
tentunya kala kemiskinan tinggal 2,5% (ini ruang terkecil dalam kurva normal statistika).  

Diskursus kemiskinan produksi menghasilkan diskursus pembangunan pasar atau 
neoliberal. Diskursus neoliberalisme atau liberalisme pasar mengharapkan penciptaan kondisi 
kapitalisme liberal, yang dicirikan oleh masyarakat industrial modern dan demokrasi liberal 
(Priyono, 2004; Thomas, 2002a). Adapun landasan teoretis pokok ialah dinamika internal 
kapitalisme. Pembangunan dipandang sebagai proses imanen di dalam kapitalisme. 
Pembangunan hendak menghilangkan halangan kapitalisme, yaitu tradisi, monopoli, dan 
penguasaan oleh negara. Peran pemerintah sangat dibatasi, terutama sebagai regulator dan 
penjaga keamanan. Akan tetapi bersamaan dengan itu kembali muncul peluang intervensi 
pasar, karena pemerintah merupakan elemen di luar pasar itu sendiri. Agen-agen 
pembangunan berupa enterprener (wiraswasta, enterpreneur) secara perseorangan.  
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Diskursus pemberdayaan yang bersesuaian dengan neoliberalisme dan peningkatan 
efisiensi pasar berupa pluralisme pemberdayaan (Ife, 1995). Di dalam masyarakat dipandang 
muncul beragam kelompok dan individu yang berbeda kepentingan. Mereka saling bersaing 
untuk memperoleh sumberdaya yang langka. Dalam konteks ini kekuasaan (power) lebih 
bermakna sebagai kemampuan kelompok atau individu tersebut untuk memenangkan 
persaingan. Konsekuensinya pemberdayaan (empowerment) berwujud tata cara individu dan 
kelompok tersebut memenangkan persaingan.  

Aplikasinya dalam program pemberdayaan PNPM Mandiri (PPK) dan PNPM-P2KP 
selalu diwujudkan dalam tata cara individu dan kelompok tersebut memenangkan persaingan. 
Bahkan dapat muncul syarat perolehan alokasi proyek (misalnya kredit) hanya kepada 
pemilik modal, yang berarti diskriminasi justru bagi kelompok termiskin. Dalam persaingan 
yang tidak seimbang inipun proposal golongan yang lebih miskin sering terlibas oleh 
golongan yang lebih atas.  

Bahkan akhir-akhir ini muncul pemikiran untuk membedakan program subsidi bagi 
yang termiskin (termasuk BLT), sedangkan program pemberdayaan khusus bagi kelompok 
lebih atas. Argumen efisiensi semacam ini justru menghasilkan diskriminasi baru sekalipun 
kelihatan lebih lembut. 

Diskursus kemiskinan produksi juga menghasilkan diskursus efisiensi-biaya dalam 
pembangunan partisipatif. Diskursus efisiensi-biaya menginginkan keikutsertaan orang 
miskin dalam pembangunan untuk meningkatkan rasa kepemilikan. Namun keikutsertaan 
sekaligus sebagai upaya memobilisasi sumberdaya lokal. Komponen program-program yang 
masuk dalam PNPM adalah tipikal diskursus efisiensi-biaya. Program semacam ini berupaya 
membatasi biaya input atau materi program, sembari menggali kontribusi dari orang miskin 
sendiri.  

Kritiknya ialah, program penanggulangan kemiskinan dijadikan instrumen elit untuk 
menciptakan pembangunan yang lebih murah, namun dengan memobilisasi fasilitas lokal. 
Pada titik ini elit lebih diuntungkan karena pengeluaran mereka untuk pembangunan lebih 
murah. Namun surplus keuntungan ke atas tersebut mengalir dari swadaya orang miskin 
sebagai syarat perolehan program.  
 
Diskursus Potensi Orang Miskin 
 

Kelima, diskursus potensi orang miskin. Pernyataan-pernyataan diskursus baru ini 
muncul terutama pada dekade 1970-an. Kelembagaannya mudah dikenali, karena 
mengutamakan kelompok dan tindakan-tindakan peningkatan potensi (peningkatan 
kapasitas). Pembangunan alternatif, people centered development, basic needs approach, 
dankonsep serupa mempercayai bahwa orang miskin tidak tepat didefinisikan sebagai “orang 
yang tidak memiliki” (the have not), tetapi paling tepat sebagai “orang yang memiliki 
potensi”.  

Pada pernyataan ekstrim, petani dan orang miskin merupakan pihak yang mengetahui 
masalah dan peluang jalan keluarnya sendiri. Pihak luar menjadi diperlukan (penyuluh, 
pendamping), terutama untuk mewujudkan potensi tersebut menjadi kekuatan/kekuasaan 
nyata. Kalau CDD membatasi upaya pada tataran sampai bisa berproduksi, diskursus potensi 
orang miskin berupaya mengembangkan potensi mereka setinggi-tingginya, baik dari level 
individual, kelompok, hingga gabungan kelompok (pada pemikiran peningkatan kapasitas 
petani, nelayan dan koperasinya), maupun baik lokal, regional, nasional dan internasional 
(pada kredit mikro). Mudah untuk meletakkan Mubyarto, Sajogyo, Masri Singarimbun, LSM 
Bina Swadaya, Bina Desa, di sini. 

Diskursus potensi orang miskin bersesuaian dengan diskursus pembangunan untuk 
manusia atau pembangunan alternatif. Diskursus ini merumuskan kondisi akhir pembangunan 
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pada saat seluruh anggota masyarakat maupun kelompok mampu merealisasikan potensi-
potensi mereka. Perubahan sosial akan dilakukan melalui praktek pemberdayaan. Oleh karena 
itu pembangunan berperan sebagai proses pemberdayaan individu dan kelompok. 
Pembangunan akan dijalankan melalui individu-individu maupun gerakan masyarakat.  

Diskursus pemberdayaan alternatif bersesuaian dengan diskursus pembangunan yang 
berpusat pada manusia. Di sinipun masyarakat dipandang sebagai kelompok-kelompok yang 
tersusun secara hierarkis. Berbeda dari diskursus struktural yang mengandaikan solidaritas 
dan pertentangan kelas, pemberdayaan alternatif mengandaikan solidaritas antar lapisan, 
sehingga memungkinkan pola kerjasama seluruh pihak dalam masyarakat (Stewart, 2001). 
Kekuasaan juga tidak dimaknai sebagai kemampuan untuk mempengaruhi atau mengarahkan 
pihak lain, melainkan sebagai kemampuan untuk meningkatkan dan menjaga solidaritas 
sosial di antara lapisan masyarakat tersebut. Dengan demikian pemberdayaan diarahkan 
kepada pengejawantahan potensi atau kemandirian kelompok dan anggota masyarakat, 
disertai pengembangan jaringan antar kelompok tersebut. 

Diskursus potensi orang miskin juga menghasilkan diskursus proses dalam 
pembangunan partisipatif. Dalam diskursus proses, partisipasi yang lazim digunakan dalam 
program penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk menyusun kelompok. Kelompok 
menjadi instrumen untuk meningkatkan ketrampilan, kapasitas dan jaringan sosial. Diskursus 
proses hendak mewujudkan pembangunan yang pro-poor, berbasis civil society dan 
pemberdayaan. Program yang tipikal dalam diskursus proses ialah Program IDT.  

Kritik terhadap diskursus proses ialah tendensinya untuk dijadikan legitimasi program 
dari elit, yaitu pemerintah, donor dan swasta besar lewat tanggung jawab sosial perusahaan 
(CSR atau corporate social responsibility). Tahapan partisipasi yang dijalankan dijadikan 
bukti bahwa elit telah mengayun langkah. Akibatnya program bisa terjatuh hanya sebagai 
displai elit tersebut. 
 
Diskursus Kemiskinan yang Diharapkan 
 

Keenam, diskursus kemiskinan yang diharapkan. Saya menduga diskursus ini masih 
terdapat di Indonesia, meskipun pernyataan-pernyataannya masih saya gali lebih lanjut. 
Sebagai perbandingan, di  dunia Arab diskursus ini didokumentasikan dalam Mukaddimah 
(karya Ibnu Khaldun), maupun suatu disertasi tentang tindakan Rabiah Al Adawiah. Orang 
berlomba memberikan harta bendanya kepada orang miskin, sehingga muncul larangan 
memberikannya melebihi dua pertiga kepemilikan (bandingkan diskursus kemiskinan 
produksi yang hanya memberikan recehan). Zuhud atau asketisme juga dipandang sebagai 
jalan lempang menuju ketinggian derajat manusia dalam aspek rohani dan intelektualitas 
(bandingkan dengan iklan kebutuhan vitamin untuk meningkatkan neuron di otak). Sayup-
sayup di Indonesia terdengar asketisme pertapa untuk meningkatkan ilmu.  
 
Pertandingan Lintas Diskursus 
 

Agaknya program ke depan yang penting ialah menemukan persentuhan beragam 
diskursus-diskursus tersebut, di samping mengkritik diskursus yang muncul. Syukur-syukur 
mampu mencetuskan suatu pernyataan baru yang membuka ruang diskursus baru.  

Kemiskinan rasialis, misalnya, mampu menegakkan kolonialisme, dengan 
memandang pribumi sebagai orang malas (mitos ini muncul pada tahun 1920-an, padahal 
seabad sebelumnya pribumi dimitoskan garang seiring Perang Diponegoro). Persilangan 
diskursus ini dengan diskursus kemiskinan produksi menghasilkan pelainan (othering) 
kepada orang-orang yang dipandang liar. Misalnya berwujud program penanggulangan 
kemiskinan untuk suku terasing. Program kemiskinan di Papua juga selalu dipandang 



6 
 

memiliki kekhususan, tanpa harapan tinggi untuk berhasil menanggulanginya (mungkinkan 
mengharapkan dari orang liar?). 

Persilangan diskursus pembagian kelebihan dan kemiskinan produksi menghasilkan 
mekanisme pemerataan proyek, meskipun dalam kerangka CDD yang mengharuskan 
persaingan. Di  Salatiga, Ponorogo, Jombang, misalnya, program PPK yang mengharuskan 
persaingan antar desa disertai dengan upaya lobi di luar ruangan persaingan, saling 
membantu desa yang belum pernah mendapatkan.  

Mengapa Mubyarto, Sajogyo dan Masri Singarimbun berminat mengembangkan 
Program IDT (Inpres Desa Tertinggal)? Mengapa petinggi Bina Swadaya meyakini Program 
IDT mengembangkan pendekatan LSM yang selama ini hanya mengurusi segelintir desa, 
menjadi sekitar 20.000 desa?  

Tidak lain karena ada persentuhan diskursus potensi orang miskin dengan diskursus 
kemiskinan produksi. Ada pengembangan kelompok di sana, walau sesungguhnya sedang 
bertarung untuk memperlakukan kelompok sebagai pemercepat kemandirian versus 
kelompok konsumen (consumer group) dari donor. Ada pengembangan potensi di sana, 
walaupun sejatinya bertarung pengembangan potensi tanpa batas, versus pengembangan 
potensi terbatas untuk berproduksi.  

Pertarungan kekuasaan antar diskursus ini berakhir jelas. Saat ini donor unggul dalam 
membentuk teori CDD, kelembagaan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), 
KPK (Komite Penanggulangan Kemiskinan), hingga mengganti pendamping LSM menjadi 
konsultan pendamping dari swasta. 
 

Level Global Diskursus Kemiskinan untuk Produksi  
 

Pokok bahasa BLT dan kebijakan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Indonesia terletak dalam diskursus kemiskinan untuk produksi. Oleh sebab itu pembicaraan 
selanjutnya lebih ditebalkan dalam diskursus ini.  
 
Pembentukan Pernyataan Kemiskinan Pembangunan 
 
 Diskursus kemiskinan produksi untuk saat ini menguat setelah Bank Dunia 
menerbitkan dokumen tentang kemiskinan global pada akhir tahun 1990-an. Dalam dokumen 
tersebut pernyataan tentang masalah pembangunan berubah, menjadi masalah kemiskinan. 
 Untuk memahami duduk permasalahan ini, sebaiknya konteks diskursus kemiskinan 
produksi terbaru ini disusun secara lebih historis. Jika pembangunan diartikan sebagai proyek 
yang masuk ke wilayah negara tertinggal, maka sejarahnya dimulai pada tahun 1947 
(McMichael, 2004). Tahap pertama ini bisa dikenali sebagai tahapan developmentalisme. 
Lihat Gambar 1. Usai Perang Dunia II, tetapi sebetulnya lebih jauh lagi usai Depresi Besar 
awal 1930-an, Amerika Serikat sebagai pemenang perang membutuhkan negara-negara di 
Eropa sebagai pasar produk barang dan jasa yang sudah melimpah. Agar masyarakat Eropa 
memiliki daya beli barang dan jasa tersebut, maka digulirkan Marshall Plan pada tahun 1947. 
Sedangkan untuk negara-negara di Asia dan Afrika digulirkan pola pembangunan 
(development). 

Terhadap hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Eropa, negara-negara dunia 
ketiga memprotesnya, agar mekanisme pemberian utang tersebut dilangsungkan di bawah 
koordinasi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa). Untuk menanggapi protes ini, Amerika Serikat 
dan negara Eropa meneyelenggarakan pertemuan di Bretton Woods. Akhir dari pertemuan 
tersebut melahirkan institusi kembar, yaitu Bank Dunia (World Bank, WB) dan IMF 
(International Monetary Fund, Dana Moneter Internasional).  
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Gambar 1. State of the Art Pembangunan  
 

 
 

Ciri penting kedua lembaga ini yang menunjukkan struktur kekuasaan dari negara 
maju (terutama Amerika Serikat, kemudian negara-negara Eropa), terhadap negara-negara 
miskin. 

Segera setelah Bank Dunia dan IMF menjalankan fungsi untuk menjalankan 
pembangunan, hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet memburuk, hingga 
tercetuslah masa Perang Dingin (Cold War). Dalam masa ini sebagian besar pembangunan 
diarahkan kepada sekutu atau pendukungAmerika Serikat, terutama di wilayah yang 
berdekatan dengan blok komunis.  

Tindakan negara-negara miskin diwujudkan dalam konsensus Negara-negara Non 
Blok. Kejadian utama ialah Konferensi Asia Afrika. Negara-negara Dunia Ketiga 
menyampaikan kritik terhadap pola pembangunan yang justru mengakibatkan 
ketergantungan.  

Sejak dekade 1980-an, pola pembangunan berubah, dan bisa dikenali sebagai fase 
globalisasi pembangunan. Negara-negara Barat mengalami krisis keuangan. Sebagaimana 
halnya Depresi Besar pada tahun 1930-an, pada awal 1980-an negara-negara Barat 
membutuhkan pasar lebih besar untuk menjual produknya. Pola pembangunan berbasis 
proyek selama ini telah dikritik sampai akhir 1970-an.  

Dalam konsensus umum negara-negara Barat, yang kemudian dikenal sebagai 
konsensus Washington (Washington Consensus) upaya yang perlu dilakukan ialah membuka 
pasar lebih besar lagi. Penyusunan pasar besar di tingkat global atau mendunia ini lebih 
dikenal sebagai globalisasi. Untuk membuka pasar tersebut, maka penghalang-penghalan di 
tingkat nasional diminimalkan. Ini memiliki konsekuensi untuk mengurangi peran negara 
atau pemerintah terhadap pasar global. Proses ini lebih dikenal sebagai neo-liberalisme. Ia 
menggunakan ekonomi neo-klasik, namun kini ke dalam pasar yang sangat besar atau global. 
Sayangnya, ternyata aturan pembukaan pasar dalam negeri lebih kuat diberlakukan kepada 
negara tertinggal, sementara proteksi pertanian masih berlangsung di negara maju. 
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Bank Dunia menjawab kritik ini dengan, pertama, mengubah syarat-syarat 
penerimaan utang dari tingkat proyek (project) menuju kebijakan (policy). Adapun kebijakan 
yang disyaratkan tersebut secara konsisten menguatkan pasar, yaitu liberalisasi perdagangan 
dalam wujud deregulasi, privatisasi, dan membuka sistem moneter kepada pasar uang global. 
Paket persyaratan kebijakan ini dikenal sebagai SAP (structural adjusment program).  

Kedua, pemerintah di tiap negara juga diminta untuk melakukan global governance. 
Eksemplar yang digunakan ialah para manajer MNC (multi-national corporation) dan TNC 
(trans-national corporation), para pejabat lembaga multilateral, serta, seperti sejak awal 
pembangunan,  pemimpin negara-negara maju. Para pejabat negara diarahkan untuk 
mengambil kebijakan yang sesuai dengan kaidah pasar bebas. Untuk menjalankan hal 
tersebut, Bank Dunia memberikan pelatihan, yang biasa disebut sebagai pengembangan 
kelembagaan (institution building). Dalam kondisi privatisasi BUMN (Badan Usaha Milik 
Negara), yang kini dimiliki oleh pengusaha asing, maka posisi pemerintah telah melemah, 
sehingga cenderung untuk menyetujui persyaratan pinjaman tersebut.  

Dalam konsep yang dikembangkan oleh Bank Dunia, pemberian proyek kepada 
komunitas diperlukan untuk meredam protes mereka terhadap proyek-proyek pembangunan 
sebelumnya. Adapun pemberdayaan diarahkan untuk menguatkan ekonomi masyarakat agar 
bisa menjadi konsumen bagi barang dan jasa yang dipasarkanoleh negara-negara maju. Perlu 
pula dipertimbangkan bahwa bersamaan dengan penguatan konsep komunitas dan 
pemberdayaan, muncul pula respons lain terhadap pembangunan yang berujud terorisme, 
gerakan protes lingkungan dan perempuan. 
 
Pembentukan Obyek-obyek 
 
 Pembangunan untuk pengurangan kemiskinan membutuhkan obyek atau sasaran baru. 
Obyek baru tersebut meliputi: 

1. Golongan yang berpendapatan rendah. Pada beberapa program pembangunan, selain 
pendapatan rendah sebagai indikator utama, juga dikaitkan dengan pemilikan sarana 
pendidikan dan kesehatan yang rendah. 

2. Penduduk kelompok umur produktif 
3. Penduduk kelompok umur anak-anak yang tidak bekerja 
4. Penduduk kelompok umur tua 
5. Rumah tangga miskin 
6. Kelompok produktif 
7. Pengusaha kecil dan mikro.  

Untuk menjelaskan suatu obyek terbaru, bisa dibandingkan bahwa program 
pembangunan sebelumnya mencakup petani, nelayan, orang desa, pengusaha kelas 
menengah, maupun pemerintah sendiri.  

Pembentukan kelompok miskin baru tersebut mengandung kritik: 
1. Panggulangan kemiskinan menjadi sekedar penyeluran dana/kredit orang (rumah 

tangga) yang perlu modal (tambahan) untuk usahanya. 
2. Walaupun pada pilihan lokasi program bisa tercantum pembedaan antara pedesaan 

dan perkotaan, namun tak dijelaskan dalam hal-hal apa saja akan sama dan hal-hal apa 
akan berbeda. Bahkan di dalam lingkup pedesaan seharusnya dibedakan antara 
beragam tipe ekosistem (pola pemanfaatan lahan dan lain jenis sumberdaya alam). 
Perlu diwaspadai kaitan antara pengembangan di pedesaan dan di perkotaan. 
Kemiskinan di desa terkait dengan kemiskinan di kota, begitu pula dalam hal upaya 
mencapai perbaikan tingkat mutu hidup penduduk. Pola bertani yang berkelanjutan 
menjamin hidup lebih baik bagi generasi baru dan proses beralih dari pertanian, dan 
dari orang desa menjadi orang kota yang bermartabat. 
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Modalitas Penyampaian 
 

Metodologi yang digunakan terutama bersifat kuantitatif: 
1. Survai. Sebetulnya sulit untuk menyatakan survai bersifat netral, obyektif, andal 

digunakan ke banyak tempat. Nyatanya sebagian masyarakat menolak dunia 
kemiskinan yang didefinisikan BPS, seraya mendesak berpartisipasi membentuk 
dunia kemiskinan lingkungannya sendiri. Benarkah 36-37 juta warga Indonesia 
miskin? Perdebatan masuk dari penyusunan garis kemiskinan (sekitar Rp 
6000,00/orang/hari), yang diangkat dari sampel (sebagian kecil, sekitar 240 ribu) 
penduduk Indonesia. Mengapa garis kemiskinan ala Bank Dunia (US$ 1, sekitar Rp 
10.000,00/orang/hari) menghasilkan jumlah penduduk miskin hampir dua kali lipat? 
Menggunakan garis lain US$ 2 malah memiskinan separuh warganegara Indonesia. 
Tidak lain, dalam survai ada keberpihakan kepada kepentingan pengelolanya! 
Kesalahan yang sudah inheren dalam metode survai ialah bersikeras mendefinisikan 
dunia sosial menurut kacamata penyusun survai.  

2. Indeks Gini. Dengan berbasis pengeluaran rumahtangga, angka indeks Gini sejak 
1980-an tidak beranjak pada 0,32-0,34. Keganjilan bersifat metodologis, karena tanpa 
mampu menabung maka penghitungan pengeluaran rumahtangga miskin tepat sama 
dengan pendapatannya. Tapi mengecualikan tabungan, semakin kaya suatu 
rumahtangga maka persentase pengeluaran melemah dibanding total pendapatan. 
Alhasil penghitungan pendapatan rumahtangga kaya di bawah kenyataan. 
Kesimpulannya meleset, seakan-akan tidak ada masalah kesenjangan ekonomi. 

3. FGD (focus group discussion). Sekalipun sering digolongkan ke dalam metode 
kualitatif, kenyataannya FGD menggunakan penerapan metode kuantitatif. Pertanyaan 
perlu disajikan secara runtut, tidak mengikuti alur cerita partisipan diskusi. Hal ini 
mengingatkan pada pengambilan data lewat kuesioner. Partisipan juga harus memiliki 
ciri sosial yang homogen, agar bisa dibandingkan antar kelompok. Homogenitas 
membuka peluang kesepakatan hasil diskusi, sehingga terbentuklah suatu 
standardisasi. Standardisasi memungkinkan hasil FGD yang satu dibandingkan 
dengan FGD lainnya.  

4. Metode partisipasi berbasis efisiensi-biaya. Pengikat dari beragam paradigma 
partisipasi ialah epistemologi pragmatisme. Di sini kebenaran diuji melalui 
kesepakatan oleh semua pihak yang terlibat. Semakin banyak yang menyetujuinya 
maka kebenaran dari hasil kegiatan penelitian tersebut juga meningkat. Dapat 
dikatakan bahwa pada dekade 2000-an ini muncul tekanan untuk memperhatikan 
komunitas dan pendekatan partisipatif. Eksemplar untuk kebutuhan ini ditunjukkan 
antara lain oleh terbitnya rangkaian terbitan Voices of the Poor (buku pokok oleh 
Narayan, 1999). Pada posisi realisme yang paling mendasar (Pasmore, 2002), 
pengukuran ekonomis masih dipandang penting, meskipun secara sekunder. Yang 
dikedepankan ialah proses belajar, terutama tentang lingkungan di sekitar informan. 
Bukannya organisasi, komunitas, atau negara, melainkan fokus kegiatan lebih 
ditujukan kepada kelompok atau individu (Grinstein-Weiss dan Curley, 2004).  
Pandangan sebagai individu memiliki landasan teoretis pada teori-teori ekonomi, di 
mana masyarakat memang dimaknai sekedar sebagai agregat individu-individu 
penyusunnya. Adapun interaksi antar individu tersebut berupa persaingan, yang 
didasarkan pada pemenuhan kepentingan masing-masing. Sejajar dengan itu, 
kekuasaan dimaknai sebagai kemampuan untuk memenangkan persaingan itu sendiri. 
Implikasinya dalam pemberdayaan berupa upaya untuk mendidik individu maupun 
kelompok sedemikian hingga mampu bersaing dalam aturan baku (Daley dan Avant, 
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2004). Eksistensi tentang seorang warga, dengan demikian, menjadi yang memiliki 
usaha, bukannya semua orang yang menempati wilayah tersebut. Beragam metode 
digunakan untuk pengumpulan data dan pengetahuan. Pengetahuan yang muncul 
selama pelaksaan proses partisipasi digunakan untuk mengambil keputusan bersama, 
namun diutamakan agar dilakukan oleh informan. Dalam kaitan ini diupayakan agar 
informan memiliki akses sebanyak-banyaknya atas sumberdaya lokal sampai global. 
Pada akhirnya diupayakan untuk disusun suatu organisasi masyarakat yang bisa 
menjaga proses partisipasi semacam ini. Metode PRA (Particiaptory Rural Appraisal) 
banyak digunakan disini. Sifat pembedaan antara peneliti dan informan merupakan 
asumsi bagi pembukaan jalan partisipasi informan oleh peneliti (Chambers, 1988, 
1996). Kiranya hal merupakan konsekuensi karena PRA merupakan adaptasi dari 
RRA (Rapid Rural Appraisal) yang menekankan keahlian peneliti dalam mengukur 
cepat kinerja informan. PRA juga memiliki ciri-ciri relatif cepat digunakan, dan tidak 
tertuju kepada perubahan struktural, mungkin bahkan memiliki bias bersifat 
individual (Francis, 2001). Metode lain yang dikembangkan ialah mendukung 
persaingan antar warga dan menjalin hubungan-hubungan pertukaran. Dilaksanakan 
pula penerapan prosedur baku dan hukum-hukum pengontrol tindakan. Mungkin 
sangat sulit bagi pemerintah untuk duduk sejajar dengan masyarakat dalam 
membangun suatu program. Sehingga pola-pola dialog yang dibangun lebih berupa 
konsultasi yang terbatas dari pemerintah dengan masyarakat. Adapun aturan main 
sebagai hukum cenderung digunakan secara generalis, yang berarti digunakan untuk 
wilayah yang luas. Hasil dari pendekatan individu dapat berupa upaya mengurangi 
disfungsi sosial seorang warga, seraya meningkatkan kemampuan fungsionalnya. 
Warga yang memiliki kemandirian usaha. Aksi pemberdayaan dilakukan melalui 
insentif-insentif yang menarik bagi mereka dalam suatu pasar barang dan jasa. Oleh 
karenanya partisipasi diarahkan untuk meningkatkan kemampuan warga dalam 
mengambil keputusan secara rasional ekonomis. Pada saat ini ada pula yang menolak 
perkembangan metodologi partisipasi, karena terdapat praktek partisipasi sebagai alat 
untuk mencapai tujuan, tetapi bukan sebagai tujuan akhir dari proses sosial yang 
dibangun (Kumar, 2002). Kritik yang paling kuat ialah melencengnya jalur partisipasi 
menjadi tirani kembali bagi lapisan bawah (Cooke dan Kothari, 2004).  
Pada saat ini muncul pandangan mengenai agregat orang miskin. Kemiskinan bukan 

lagi masalah individual, melainkan menjadi permasalahan kelompok kecil, warga desa, 
kabupaten, porvinsi, nasional, bahkan global. Untuk Indonesia, pengelolaan diskursus 
kemiskinan di tingkat nasional berupa kemunculan kebijakan nasional dalam SNPK (Strategi 
Nasional Penanggulangan Kemiskinan) dan KPK (Komite Penanggulangan Kemiskinan), 
TKPKP-TKPKD. Di tingkat global muncul proyek dari donor dengan tema kemiskinan. 

Aspek penyalur lain yang penting dikaji ialah penyaluran program oleh swasta. Ciri 
pencairan untung yang mengikat secara inheren pada konsultan swasta turut terbawa dalam 
pendampingan masyarakat. Merekalah yang memiliki peran dan kekuasaan lebih tinggi 
daripada pihak lain. Dari sisi gaji yang berlipat ganda dibandingkan pegawai negeri (antara 
empat kali lipat pada pendamping tingkat kecamatan, hingga lebih dari lima puluh kali lipat 
bagi “konsultan pendamping” nasional yang sengaja direkrut dari negara donor), tugas-tugas 
yang lebih besar dan purna waktu dalam program, posisi pendamping ini jauh lebih tinggi 
daripada lainnya. Dalam posisi yang paling penting, yaitu menandatangani persetujuan 
pencairan proyek dan dana kegiatan, kekuasaan “konsultan pendamping” bahkan hampir 
mutlak. 
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Pembentukan Konsep 
 
Modal Sosial 

 
Modal sosial (social capital) merujuk kepada aspek dari struktur sosial yang 

memudahkan anggotanya untuk memperoleh barang kebutuhannya. Secara tegas, 
operasionalisasi dari konsep modal sosial ialah CDD.  

Ada beberapa jenis modal sosial (Fukuyama, 2001; Portes, 1998): 
1. pembagian jenis modal sosial menurut sifatnya yang struktural (dalam arti benefit 

diperoleh melalui jaringan sosial), atau yang bersifat kultural (antara lain berujud pada 
norma informal kerjasama) 

2. pembagian modal sosial menurut level mikro/individu (yaitu modal sosial di antara 
agen rasional), atau level makro/masyarakat (modal sosial pada tingkat institusi 
penekan) 

3. modal sosial yang berjenis informal (persetujuan di bawah tangan), atau berjenis 
formal (aturan formal) 
Sedangkan menurut fungsi dasarnya, modal sosial dapat menjadi sumber kontrol 

sosial. Secara khusus di tingkat rumahtangga, modal sosial dapat menjadi pendukung 
efisiensi rumahtangga yang tinggi. Lebih jauh lagi, modal sosial dapat digunakan oleh 
anggota rumahtangga untuk memperoleh tambahan pendapatan. 

Hasil dari penggunaan modal sosial dapat bersifat positif atau negatif. Hasil positif 
diwujudkan dalam bentuk norma pengontrol, keluarga, dan pemilikan jaringan. Sedangkan 
hasil negatif diujudkan oleh pembatasan akses masuk kelompok, pembatasan kebebasan 
individu oleh norma, free riders, kontrol normatif. 

 
“Trust” 
 
 Pembahasan trust (saling percaya) secara khusus mengacu kepada suatu interaksi 
sosial yang terjalin sedemikian hingga potensi kerugian yang mungkin muncul dalam 
interaksi sosial (transaksi) tersebut ditutup oleh potensi keuntungan di masa datang. Trust 
menjadi relevan pada masa kini (masa reformasi maupun masa modern), yaitu untuk 
mengatasi keadaan yang tidak terprediksi dan tidak terkontrol. Melalui trust sebetulnya 
secara implisit pemerintah, LSM, atau pihak luar lain, dan masyarakat, masih memiliki 
harapan untuk berinteraksi secara saling menguntungkan.  
 Teori tentang trust sudah dimulai pada tahun 1970-an, akan tetapi baru sejak akhir 
1990-an teori ini digunakan secara massif di dunia. Rumusan trust hendak diarahkan terutama 
kepada aspek kultural, bukan aspek struktural. Teori ini terutama melihat kemampuan 
manusia (disebut sebagai agency) untuk melakukan tindakan (action), bahkan dalam rangka 
merumuskan budaya baru maupuun struktur baru. Agensi ini tidak dikungkung oleh norma 
maupun stratifikasi sosial, melainkan justru mampu mengembangkan keduanya. 
 Relevansi trust haruslah bersamaan dengan resiko yang disebabkan oleh tindakan 
manusia. Semakin tinggi resiko tersebut, maka semakin relevan pula trust di sini. Yang 
dimaksud dengan resiko yang dibuat oleh manusia, contohnya ialah, banjir yang disebabkan 
oleh penggundulan hutan oleh manusia, bukan hutan itu sendiri. Bukan resiko jalan rusak, 
tapi resiko penggunaan kontraktor dalam pembangunan jalan di desa. Bukan resiko makanan, 
melainkan pengusaha mungkin menggunakan bahan makanan yang membahayakan 
kesehatan. 

Jenis-jenis trust diurutkan dari yang bersifat individual sampai ke tingkat kultural 
(Sztompka, 1999). Urutan jenis semacam ini juga menunjukkan ide untuk melembagakan 
suatu trust baru: 
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1. Trust psikologis, yang bersifat individual. Suatu kepercayaan (social collateral) di sini 
terwujud dari rasa saling percaya karena: 

a. Reputasi dari agen yang hendak berinteraksi 
b. Keragaan reflektif, berupa psikologis pihak yang bersangkutan 
c. Kenampakan atau perilaku sehari-hari 

2. Trust sebagai hasil relasional. Di sini kelompok mulai dibangun dengan ikatan-ikatan 
kontekstual (ikatan sosial yang dalam masyarakat lokal tersebut memang bermakna 
untuk mengikat solidaritas sesama) 

a. Dalam kelompok perlu dikembangkan akuntabilitas, sebagai wahana untuk 
memupuk trust antar anggotanya 

b. Pra-komitmen sebagai keinginan untuk berhubungan. Pra-komitmen ini bisa 
disusun dari trust psikologis di atas  

c. Fasilitasi untuk menciptakan situasi yang mendukung, mencakup upaya untuk 
mengembangkan dinamika kelompok yang mampu menciptakan rasa saling 
mempercayai 

3. Trust individual dan interaksional yang terus terakumulasi akan membentuk suatu 
trust kultural. Budaya saling percaya di antara warga ini merupakan puncak dari 
kekuatan trust. Pengetahuan kultur trust ini akan memudahkan pola interaksi dan 
menurunkan biaya transaksi.  

 
Pembentukan Strategi 
 
Pembentukan strategi penanggulangan kemiskinan dalam diskursus kemiskinan produksi 
ditunjukkan oleh landasan teoretis yang dibangun. 
 
Analisis Ekonomi Formal 
 

Arti ekonomi formal, yang digunakan dalam ilmu ekonomi, bersifat sempit, berasal 
dari logika kaitan antara alat dan tujuan, sebagaimana tercermin dalam kata-kata hemat atau 
berhemat. Arti ini menyangkut suatu situasi tertentu yang berisi pilihan, yaitu pilihan atas 
berbagai alternatif penggunaan sarana. Keharusan memilih ini timbul karena tidak cukup 
tersedianya sarana. Kalau perangkat kaidah yang menentukan pilihan itu kita sebut logika 
perilaku rasional, maka kita dapat menyebut bentuk logika ini dengan sebuah istilah seadanya 
sebagai ilmu ekonomi formal.  

Perilaku rasional di sini diartikan sebagai pilihan atas sarana dalam hubungan dengan 
tujuan. Sarana adalah apa saja yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena 
itu rasional tidak mengacu kepada sarana atau tujuan melainkan pada perilaku mengaitkan 
sarana dengan tujuan. Terhadap tujuan yang dikejar, jauh lebih rasional jika kita memilih 
sarana yang tepat. Oleh sebab itu logika perilaku rasional berlaku untuk semua sarana dan 
tujuan yang dapat dibayangkan dan mencakup —hampir tanpa batas— berbagai ragam 
keinginan manusia.   

Dengan anggapan bahwa keharusan memilih disebabkan oleh terbatasnya sarana, 
logika perilaku rasional berkembang menjadi semacam teori memilih, yang dinamakan ilmu 
ekonomi formal. Dalil utama ilmu ini ialah dalil kelangkaan. Pertama, harus terdapat 
ketidakcukupan sarana. Kedua, ketidakcukupan itu menuimbulkan keharusan memilih. 
Ketidakcukupan sarana dalam hubungannnya dengan tujuan ditentukan dengan bantuan 
metode sederhana, yaitu melalui penjatahan yang dapat memberi gambaran tentang cukup 
tidaknya sarana untuk mencapai tujuan. Ketidakcukupan baru dapat menimbulkan keharusan 
memilih bila, pertama, kegunaan sarana tersebut lebih dari satu; kedua, tujuan dijadikan 
bertingkat-tingkat, yaitu setidak dua tujuan tersusun dalam urutan preferensi. Mudah dilihat 
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akibat dari pemikiran ini, bahwa pilihan atas sarana dapat ada tanpa adanya ketidakcukupan , 
dan ketidakcukupan sarana dapat ada tanpa menimbulkan keharusan memilih. 

Untuk memperjelas posisi terbatas ekonomi formal, ditemukanlah analisis ekonomi. 
Analisis ekonomi menjadi buah perkembangan ekonomi formal pada suatu bentuk tata 
ekonomi tertentu yang disebut sistem pasar. Tata ekonomi terlihat pada lembaga-lembaga 
yang menyebabkan pilihan-pilihan perorangan melahirkan gerakan-gerakan yang saling 
tergantung satu sama lain yang merupakan proses ekonomi. Hal ini tercapai karena pasar 
pencipta harga diterapkan di mana-mana. Meluasnya penggunaan daya beli sebagai sarana 
untuk memperoleh barang dan jasa mengubah proses pemenuhan kebutuhan menjadi suatu 
penjatahan sarana yang tidak cukup dengan penggunaan-penggunaan alternatif, yaitu uang. 
 
Teori Pertukaran 
 

Behaviorisme yang sangat terkenal dalam psikologi, berpengaruh langsung terhadap 
sosiologi perilaku dan berpengaruh tak langsung terutama terhadap teori pertukaran. 
Sosiologi perilaku memusatkan perhatian pada hubungan antara pengaruh perilaku seorang 
aktor terhadap lingkungan dan dampak lingkungan terhadap perilaku aktor. Di sini sangat 
menarik pembahasan tentang hadiah (atau penguat) dan ongkos (atau hukuman). Hadiah 
ditentukan oleh kemampuannya memperkuat perilaku, sedangkan biaya mengurangi 
kemungkinan perilaku. Behaviorisme pada umumnya, dan gagasan tentang hadiah dan biaya 
pada khususnya, besar pengaruhnya terhadap teori pertukaran. 
 Selanjutnya perlu disampaikan proposisi-proposisi kunci di sini: 

1. Proposisi Sukses (The Success Proposition). Untuk semua tindakan yang dilakukan 
seseorang, semakin sering tindakan khusus seseorang diberi hadiah, semakin besar 
kemungkinan orang melakukan tindakan itu. Orang makin besar kemungkinannya 
untuk meminta nasihat orang lain jika ia di masa lalu telah menerima hadiah berupa 
nasihat yang berguna. Selanjutnya makin sering orang menerima hadiah yang berguna 
di masa lalu, makin sering ia akan meminta nasihat. Begitu pula, orang lain akan 
makin ingin memberi nasihat dan makin sering memberi nasihat jika ia telah sering 
menerima hadiah berupa persetujuan di masa lalu. Umumnya perilaku yang sesuai 
dengan proposisi keberhasilan meliputi tiga tahap: pertama,  tindakan orang: kedua, 
hadiah yang dihasilkan; dan ketiga, perulangan tindakan asli atau sekurangnya 
tindakan yang serupa dalam hal tertentu. 

2. Proposisi Pendorong (The Stimulus Proposition). Bila dalam kejadian di masa lalu 
dorongan tertentu atau sekumpulan dorongan telah menyebabkan tindakan orang 
diberi hadiah, maka makin serupa dorongan kini dengan dorongan di masa lalu, makin 
besar kemungkinan orang melakukan tindakan serupa.  

3. Proposisi Nilai  (The Volue Proposition). Makin tinggi nilai hasil tindakan seseorang 
bagi dirinya, makin besar kemungkinan ia melakukm tindakan itu. Bila hadiah yang 
diberikan masing-masing kepada orang lain amat bernilai maka makin besar 
kemungkinan aktor melakukan tindakan yang diinginkan ketimbang jika hadiahnya 
tak bernilai. Hadiah adalah tindakan dengan nilai positif; makin tinggi nilai hadiah, 
makin besar kemungkinan mendatangkan perilaku yang dinginkan. Hukuman adalah 
tindakan dengan nilai negatif; makin tinggi nilai hukuman berarti makin kecil 
kemungkinan aktor mewujudkan perilaku yang tak diinginkan. Hukuman merupakan 
alat yang tak efisien untuk membujuk orang mengubah perilaku mereka karena orang 
dapat bereaksi terhadap hukuman menurut cara yang tak diinginkan. Sebenamya lebih 
baik tak memberikan hadiah terhadap perilaku yang tak diinginkan; perilaku demikian 
akhimya akan dihentikan. Hadiah jelas lebih disukai, tetapi persediaannya mungkin 
sangat terbatas.  
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4. Proposisi Deprivasi-Kejemuan (The Deprivation-Satiation Proposition). Makin sering 
seseorang menerima hadiah khusus di masa lalu yang dekat, makin kurang bernilai 
baginya setiap unit hadiah berikutnya. Dalam hal ini penting diperhatikan dua konsep 
penting: biaya dan keuntungan. Biaya tiap perilaku didefinisikan sebagai hadiah yang 
hilang karena tak jadi melakukan sederetan tindakan yang direncanakan. Keuntungan 
dalam pertukaran sosial dilihat sebagai sejumlah hadiah yang lebih besar yang 
diperoleh atas biaya yang dikeluarkan. Makin besar keuntungan yang diterima 
seseorang sebagai hasil tindakannya, makin besar kemungkinan ia melaksanakan 
tindakan itu. 

5. Proposisi Persetujuan-Agresi (The Aggression-Approval position). Proposisi A: Bila 
tindakan orang tak mendapatkan hadiah yang ia harapkan atau menerima hukuman 
yang tidak ia harapkan, ia akan marah; besar kemungkinan ia akan melakukan 
tindakan agresif dan akibatnya tindakan demikian makin bernilai baginya. Proposisi A 
tentang persetujuan-agresi, hanya mengacu pada emosi negatif sedangkan proposisi B 
menerangkan emosi yang lebih positif. Proposisi B: Bila tindakan seseorang 
menerima hadiah yang ia harapkan, terutama hadiah yang lebih besar daripada yang ia 
harapkan, atau tidak menerima hukuman yang ia bayangkan, maka ia akan puas; ia 
makin besar kemungkinannya melaksanakan dari tindakan yang disetujui dan akibat 
tindakan seperti itu akan makin bernilai baginya. 

6. Proposisi Rasionalitas (The  Rationality Proposition). Dalam memilih di antara 
berbagai tindakan altematif, seseorang akan memilih satu di antaranya, yang dia 
anggap saat itu memiliki value (V), sebagai hasil, dikalikan dengan probabilitas (p), 
untuk mendapatkan basil, yang lebih besar. Proposisi terdahulu sangat dipengaruhi 
oleh behaviorisme sedangkan proposisi rasionalitas sangat jelas dipengaruhi oleh teori 
pilihan rasional. Menurut istilah ekonomi, aktor yang bertindak sesuai dengan 
proposisi rasionalitas adalah yang memaksimalkan kegunaannya. 
Selanjutnya teori pertukaran (exchange theory) didasarkan pada norma resiprositas. 

Di sini ada posisi sejajar di antara dua pihak, di mana sumberdaya dipertukarkan. 
Sumberdaya tersebut ialah nilai, norma, struktur, dan materi. Nilai dan norma merujuk 
kepada aturan-aturan yang kemudian disepakati bersama. Struktur merujuk kepada pola-pola 
tindakan yang telah disetujui bersama. Sedangkan materi merujuk kepada pertukaran benda-
benda di antara mereka.  

Salah satu kaidah penting dalam teori pertukaran ialah konsep zero sum game. Dalam 
konsep ini suatu sumberdaya yang dialihkan dari suatu pihak kepada pihak lain berarti 
melemahkan kekuasaan pihak itu sendiri terhadap pihak lainnya. Dalam konteks teori ini, 
kekuasaan didefinisikan sebagai tingkat biaya potensial yang menyebabkan seorang aktor 
dapat memaksa aktor lain "menerima", sedangkan ketergantungan melibatkan tingkat biaya 
potensial yang diterima seorang aktor dalam suatu relasi. Kekuasaan seseorang atas orang 
lain dalam hubungan pertukaran adalah kebalikan fungsi ketergantungannya terhadap orang 
lain. Kekuasaan yang tak seimbang dan ketergantungan menyebabkan ketidakseimbangan 
dalam hubungan, tetapi melalui perjalanan waktu ketimpangan ini akan bergerak menuju 
hubungan kekuasaan-ketergantungan yang makin seimbang. 

Studi tentang kekuasaan-ketergantungan menekankan pada hasil positifnya 
kemampuan untuk memberi hadiah terhadap orang lain. Tetapi, hasil negatifnya pada 
kekuasaan menghukum dalam hubungan kekuasaan ketergantungan. Artinya, kekuasaan 
dapat berasal dari kemampuan memberi hadiah maupun dari kemampuan menghukum orang 
lain. Kekuasaan menghukum umumnya lebih lemah daripada kekuasaan memberi hadiah, 
sebagian disebabkan tindakan menghukum mendatangkan reaksi negatif. Ini berarti bahwa 
risiko meningkatnya reaksi negatif adalah bagian penting dalam kekuasaan menghukum. 



15 
 

Kekuasaan menghukum yang relatif lemah itu mungkin juga disebabkan fakta bahwa 
kekuasaan itu tak digunakan secara luas dan bukan karena secara hakiki kurang efektif 
dibandingkan dengan kekuasaan memberi hadiah. Penggunaan kekuasaan menghukum lebih 
besar kemungkinannya dianggap adil karena digunakan oleh orang yang juga mempunyai 
kekuasaan memberi hadiah, tetapi dianggap tidak adil jika partnernya mengharapkan hadiah. 

Dalam membahas kelompok, konsep penting dari teori pertukaran ialah tindakan 
bersama (collective action). Kelompok dipandang sebagai wujud dari tindakan bersama. Pada 
dasarnya orang-orang yang bertindak dalam suatu kelompok sedang berbagi atau bertukar 
pengalaman. Dalam proses ini mereka sedang membentuk norma kelompok dan masyarakat. 
Dalam kaitan perolehan keuntungan bersama di antara mereka, maka dikembangkan 
keuntungan (manfaat/benefit) yang secara spesifik merujuk kepada individu yang telah 
memberikan pengorbanan (cost). Hal yang sama juga berlaku pada sanksi yang diberikan 
kepada individu yang melanggar aturan bersama. Hal ini disebut prinsip selective benefits 
and sanctions. Oleh karena itu mereka menghindarkan diri dari pengelolaan sumberdaya 
komunal (common goods/pool goods) yang menyulitkan mengidentifikasikan pihak yang 
memberi korbanan (cost) dan menarik manfaat.  
 
Teori Pilihan Rasional 
 

Pada dasarnya teori pilihan rasional berorientasi positivistik. Prinsip dasar teori 
pilihan rasional berasal dari ekonomi neoklasik (juga utilitarianisme dan teori permainan). 
Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia 
yang mempunyai tujuan atau rnempunyai maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan dan 
tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai 
pilihan (atau nilai, keperluan). Teori pilihan rasional tak menghiraukan apa yang menjadi 
pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor. Yang penting adalah kenyataan bahwa 
tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor. 

Meski teori pilihan rasional berawal dari tujuan atau maksud aktor, namun teori ini 
memperhatikan sekurang-kurangnya dua pemaksa utama tindakan. Pertama, keterbatasan 
sumber daya. Aktor mempunyai sumber daya yang berbeda maupun akses yang berbeda 
terhadap sumber daya yang lain. Bagi aktor yang mempunyai sumber daya yang besar, 
pencapaian tujuan mungkin relatif mudah. Tetapi, bagi aktor yang mempunyai sumber daya 
sedikit, pencapaian tujuan mungkin sukar atau mustahil sama sekali. 

Berkaitan dengan keterbatasan sumber daya ini adalah pemikiran tentang biaya 
kesempatan (opportunity cost) atau "biaya yang berkaitan dengan rentetan tindakan 
berikutnya yang sangat menarik, namun tak jadi dilakukan". Dalam mengejar tujuan tertentu, 
aktor tentu memperhatikan biaya tindakan berikutnya yang sangat menarik yang tak jadi 
dilakukan itu. Seorang aktor mungkin memilih untuk tidak mengejar tujuan yang bernilai 
sangat tinggi bila sumber dayanya tak memadai, bila peluang untuk mencapai tujuan itu 
mengancam peluangnya untuk mencapai tujuan berikutnya yang sangat bemilai. Aktor 
dipandang berupaya mencapai keuntungan maksimal, dan tujuan mungkin meliputi penilaian 
gabungan antara peluang untuk mencapai tujuan utama dan apa yang telah dicapai pada 
peluang yang tersedia untuk mencapai tujuan kedua yang paling bernilai. 

Kedua, sumber pemaksa atas tindakan aktor individual adalah lembaga sosial. Aktor 
individual biasanya akan merasakan tindakannya diawasi sejak lahirnya hingga mati oleh 
aturan keluarga dan sekolah, hukum dan peraturan, kebijakan tegas, gereja, sinagoge dan 
mesjid, rumah sakit dan pekuburan. Dengan membatasi rentetan tindakan yang boleh 
dilakukan individu, dengan dilaksanakannya aturan permainan –meliputi norma, hukum, 
agenda, dan aturan pemungutan suara—secara  sistematis mempengaruhi akibat sosial. 
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Hambatan kelembagaan ini menyediakan baik sanksi positif maupun sanksi negatif 
yang membantu, mendorong aktor untuk melakukan tindakan tertentu dan menghindarkan 
tindakan yang lain. 

Dua gagasan lain menjadi dasar teori pilihan rasional. Pertama, adalah kumpulan 
mekanisme atau proses yang "menggabungkan tindakan aktor individual yang terpisah untuk 
menghasilkan akibat sosial". Kedua, adalah bertambahnya pengertian tentang pentingnya 
informasi dalam membuat pilihan rasional. Suatu ketika diasumsikan bahwa aktor 
mempunyai informasi yang cukup untuk membuat pilihan di antara berbagai peluang 
tindakan yang terbuka untuk mereka. Tetapi, aktor pun makin mengenal bahwa kuantitas atau 
kualitas informasi yang tersedia sangat berubah-ubah dan perubahan itu sangat 
mempengaruhi pilihan aktor. 

Sehubungan dengan CDD, kemudian ditambahkan konsep modal sosial, yang dapat 
dimaknai sebagai suatu tata cara atau lembaga yang memungkinkan perolehan sumberdaya 
atau pengambilan keputusan menjadi lebih mudah diperoleh. Di samping itu muncul konsep 
trust, yang merujuk kepada kesediaan orang untuk merugi di awal demi memperoleh 
keuntungan akhir. Trust ini bisa terakumulasi, sehingga peluang keuntungan juga semakin 
tinggi. Dalam konteks demikian, CBD (Community-Based Development) lebih menekankan 
kapasitas komunitas dalam mengelola sumberdaya, sementara CDD (Community-Driven 
Deveelopment) lebih merujuk pada kemampuan komunitas dalam memutuskan sendiri 
pilihan sumberdaya yang ada demi tujuan dan kegunaannya sendiri. 
 Sayangnya, terdapat inkonsistensi teori pengambilan keputusan rasional dengan 
kondisi komunitas pedesaan di Indonesia. Konsep gotong royong, alokasi lahan komunal, 
pastoral yang digunakan bersama-sama, berlawanan dengan konsep zero sum game yang 
mereduksi arti kerjasama menjadi aksi mengejar keuntungan. Dengan kata lain, penggunaan 
pendekatan CDD memiliki peluang untuk mengubah basis kegiatan komunal atau gotong 
royong menjadi kegiatan individual atau paling lbar ialah tolong menolong (kerjasama 
dengan pamrih). 

Secara khas CDD mengarahkan kepada kegiatan persaingan sebagai tindakan utama 
pemberdayaan. Dengan demikian pendampingan di dalamnya mengarahkan komunitas 
kepada kemampuan untuk bersaing. Bersamaan dengan itu CDD turut mendidik komunitas 
untuk berpikir kalkulatif. Hal ini mendasari pengurangan derajat altruisme dalam kegiatan 
kolektif di atas. Jika hendak mengarahkan partisipasi masyarakat secara lebih bermakna, 
maka respons kalkulatif ini perlu dialihkan menuju respons moral (sadar). 

Teori  rational choices memungkinkan akumulasi suatu mekanisme tindakan, 
sedemikian hingga bisa dilaksanakan oleh banyak orang, misalnya dalam konsep collective 
action. Akan tetapi di Indonesia telah muncul bazaar economy sebagai salah satu tipe 
ekonomi informal. Dalam pola ekonomi bazaar ini pola tingkah laku dilaksanakan satu per 
satu dalam sebaran yang luas, sehingga sulit dikoordinasikan. Dalam keseharian hal ini 
ditunjukkan oleh keengganan golongan miskin untuk duduk bersama. Mereka terbiasa untuk 
bekerja sendiri-sendiri.  

Berkaitan dengan konsep bazaar ini, perlu dikaji ulang konsep scaling up dalam CDD. 
Dalam definisi aslinya, scaling up bisa dibaca sebagai replikasi yang telah dilengkapi dengan 
adaptasi ke wilayah lain. Ini bisa berujud pada pelaksanaan PPK ke desa atau kecamatan  
lain. Akan tetapi dalam kondisi bazaar, di mana masyarakat sulit berkumpul dan 
beroganisasi, maka dapat muncul jebakan berupa kesulitan organisasi yang lebih besar dan 
kuat.  

Selain itu, diperlukan redefinisi scaling up, untuk memberikan ruang bagi golongan 
miskin yang hendak berkembang lebih jauh. Di sini scaling up perlu dimaknai pula sebagai 
pembesaran economic of scale, misalnya dalam pengembangan UPK. Selain itu diperlukan 
pembesaran network (jaringan) di antara pemerintah pusat, pemda, swasta, dan LSM. Hal ini 
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perlu dilakukan untuk menjalan suatu kontra pluralisme yang menyebabkan tiap pihak 
terpencar.  
 
Teori “Community-Driven Development” (CDD) 

 
Kepustakaan perihal pengembangan masyarakat, khususnya melalui strategi pemberdayaan 
masyarakat, kini didominasi oleh Bank Dunia. Dalam dunia maya saja, penelusuran kata-kata 
kunci pemberdayaan, pengembangan masyarakat, modal sosial, kepercayaan (trust), dan 
idiom kemandirian masyarakat lainnya hampir selalu diawali dengan berlembar-lembar 
dokumen gratis dari Bank Dunia, baik berupa kebijakan, hasil penelitian, sampai pegangan 
praktis.  
 Pengikat keseluruhan proyek pemberdayaan oleh Bank Dunia (Dongier, et.al., 2003) 
digolongkan dengan ke dalam pola pembangunan berbasis keputusan masyarakat 
(community-driven development atau biasa disingkat sebagai CDD).3 Itulah sebabnya 
peninjauan kembali secara kritis atas program pemberdayaan bagi masyarakat desa akan 
menjadi relevan ketika ditujukan kepada pola pembangunan berbasis keputusan masyarakat 
ini.  

Pola pembangunan berbasis keputusan masyarakat ini dapat didefinisikan sebagai 
kontrol keputusan dan sumberdaya oleh komunitas.4 Kontrol keputusan merupakan kata 
kunci dalam mendefinisikan kegiatan dan program pembangunan sebagai bagian dari CDD. 
Selain itu, kelompok dalam komunitas ini berpasangan dengan organisasi pendukung yang 
secara mendalam memperhatikan kebutuhan komunitas (demand-responsive). Hal ini bisa 
dikelola oleh pelaksana proyek, yaitu Pemda, swasta, LSM, dan Pemerintah Pusat. Adapun 
sumberdaya yang dipertukarkan di sini berupa layanan sosial dan infrastruktur, manajemen 
aktivitas ekonomi dan sumberdaya, pemberdayaan penduduk miskin, pengamanan terhadap 
yang termiskin, ketata-pemerintahan. Dalam kaitan itu, dukungan yang bisa diberikan oleh 
organisasi yang demand-responsive mencakup penguatan kelembagaan dan keuangan 
komunitas. Dukungan lainnya dalam bentuk akses informasi, terutama informasi mengenai 
proyek itu sendiri. Dukungan berikutnya ialah hubungan fungsional kelompok dengan 
lembaga formal. 
 CDD dipandang relevan pada kondisi barang dan jasa skala kecil, tidak kompleks, 
membutuhkan kerjasama lokal. Pengelolaan atas kelompok dalam komunitas yang kecil ini 
masih memungkinkan untuk dilakukan secara akrab. CDD justru bergerak untuk mengelola 
pula sumberdaya komunal (common pool, public, civil goods). Dalam konteks yang lebih 
luas, CDD mengisi pasar tidak sempurna dan layanan pemerintah yang tidak berhasil.  

Oleh karena itu, alasan penggunaan CDD dapat dirinci sebagai berikut: 
1. Komplemen aktivitas publik dan pasar 
2. Sustainabilitas 
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
4. Mengurangi kemiskinan sesuai kemampuan/skala 

                                                 
3 Dalam dokumen-dokumen Bank Dunia, minimal sejak 1997, selalu disebutkan bahwa program-program 
penanggulangan kemiskinan yang dikelolanya selalu berinduk kepada pola pembangunan berbasis keputusan 
masyarakat (CDD). Bandingkan dengan Stiglitz (2002) dan International Forum on Globalization (2003) yang 
menyimpulkan bahwa program-program ekonomi yang dikelola Bank Dunia bercirikan program penyesuaian 
struktural (structural adjustment program atau dikenal sebagai SAP) dan produksi berorientasi eksport (export-
oriented production). Analisis semacam ini selalu berujung pada kesimpulan, bahwa tidak ada pilihan bebas 
bagi kreditur, melainkan harus selalu mempraktekkan pembangunan berpola perdagangan bebas. Padahal secara 
normatif CDD justru membutuhkan kebebasan dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan program-
programnya secara konsekuen. 
4 Desain CDD sebagaimana dirumuskan oleh Bank Dunia ini disarikan dari Dongier, et.al. (2003) dan 
Operations Evaluation Department (2003). 
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5. Internalisasi pembangunan untuk penduduk miskin dan tersingkir 
6. Pemberdayaan penduduk miskin, modal sosial, ketata-pemerintahan 

Dengan prinsip-prinsi umum di atas, CDD bisa berupa alternatif pengembangan 
institusi berikut: 

1. hubungan antara CBO (community-based organization) dan Pemda. Pola hubungan 
ini berlangsung dalam kondisi desentralisasi, serta kapasitas Pemda yang sudah tinggi 
dalam melaksanakan program pengembangan komunitas. Adapun peran pemerintah 
pusat ialah memfasilitasi pemberdayaan komunitas tersebut. Di tengah komunitas 
sendiri berlangsung mekanisme yang mampu membangun partisipasi mereka 

2. hubungan CBO dengan LSM atau swasta. Pola hubungan ini berlangsung pada saat 
terjadi polarisasi struktur kekuasaan dan sosial di tingkat lokal. Hal ini menyulitkan 
alokasi sumberdaya kepada masyarakat. Oleh sebab itu swasta atau LSM mengambil 
peranan pemerintah dalam proses alokasi ini. Tentu saja hal ini membutuhkan 
kapasitas swasta maupun LSM yang tinggi dalam mengembangkan komunitas 

3. hubungan antara CBO dan Pemerintah Pusat. Pola hubungan ini paling tepat 
dilaksanakan pada saat kapasitas Pemda masih lemah. Sementara itu modal sosial dan 
trust kepada pemerintah pusat masih tinggi. 
Selain dapat dirinci dari pola-pola hubungan tersebut, CDD juga diperlihatkan oleh 

perwujudannya secara sektoral maupun multisektoral. Manfaat dari pelaksanaan CDD secara 
multi-sektor ialah terciptanya efisiensi dan kualitas dalam mencapai tujuan pengembangan 
komunitas. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan mobilisasi dan pengembangan kapasitas 
komunitas, sehingga memiliki impak yang tinggi dalam pengurangan kemiskinan. 

Adapun manfaat pendekatan sektoral dalam pelaksanaan CDD berupa tingkat 
perhatian atau konsentrasi yang lebih besar terhadap sektor-sektor khusus yang dibangun 
dengan pendekatan CDD. Hal ini sekaligus mengurangi kompleksitas pelaksanaan pekerjaan.  

Secara khusus peran CDD dalam proses pengembangan keuangan diwujudkan dalam 
bentuk mengangkat kemampuan keuangan pihak swasta dan keuangan yang dikelola 
komunitas. Selain itu CDD juga memberikan fasilitas untuk mengembangkan strategi 
keuangan bagi pihak-pihka tersebut. Hal ini dilakukan melalui batas minimum sektor yang 
ditangani komunitas, dan batas maksimum proyek. Selain itu mengurangi subsidi untuk 
barang dan jasa sektor swasta, mendukung lembaga keuangan yang berkembang, serta 
menguatkan lembaga proyek dengan lembaga keuangan. 

CDD telah merumuskan langkah-langkah untuk menjaga keberlanjutan prinsip-
prinsipnya dalam suatu kegiatan, sekaligus untuk menjaga efektivitasnya, yaitu: 

1. Iklim kelembagaan dan kebijakan. Dalam aspek ini dikembangkan iklim yang 
menunjang pengambilan keputusan oleh komunitas, dalam bentuk pengembangan 
kebijakan maupun kelembagaan yang sesuai, hubungan di antara pemerintah. 

2. Investasi sesuai kebutuhan. Investasi yang dibutuhkan di sini ialah investasi yang 
sesuai dengan permintaan komunitas, kalau perlu di mana komunitas dapat turut 
berinvestasi 

3. Mekanisme partisipasi. Mekanisme ini tertuju pada peningkatan partisipasi warga dan 
keikutsertaan seluruh stakeholder dalam kegiatan yang sama 

4. Keikutsertaan sesuai gender dan status sosial. Di sini hendak diberi porsi identifikasi 
yang diikuti dengan partisipasi pihak-pihak yang selama ini termarjinalkan. 

5. Investasi pengembangan kapasitas CBO. Upaya-upaya pengembangan kemampuan 
CBO, misalnya melalui pelatihan, dimaknai sebagai investasi yang akan menuai hasil 
dalam jangka panjang, terutama untuk menciptakan kemandirian 

6. Fasilitasi komunitas untuk informasi. Informasi menjadi penting sebagai input untuk 
memperoleh hasil keputusan yang sesuai dengan rumusan masalah yang sebenarnya, 
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mencakup informasi tentang proyek, tata cara berhubungan dengan pemeirntah dan 
swasta, serta dengan CBO lainnya, dan informasi untuk hal-hal teknis 

7. Aturan sederhana dan insentif/hadiah yang kuat. Aturan yang sederhana memudahkan 
untuk dilaksanakan, sedangkan insentif memberikan stimulus positif bagi stakeholder 
untuk melakukannya. Untuk menguatkan hal ini maka dilaksanakan monitoring dan 
evaluasi. 

8. Desain kerja fleksibel. Desain kerja perlu fleksibel sesuai dengan perubahan konteks 
maupun lingkungan di sekiar kegiatan. 

9. Scaling up. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengelompokan proyek, diikuti 
dengan pembentukan jaringan antar CBO 

10. Exit strategy. Upaya perumusan exit strategy untuk mempersiapkan kemandirian 
menajadi penting sebagai perwujudan perencanaan yang rasional. 
Sekalipun telah jelas bahwa CDD didasarkan pada teori pengambilan keputusan 

secara rasional (rational choices), namun masih ditemui simpangannya dalam konsep CDD 
itu sendiri. Di sini akan disampaikan simpangan tersebut berikut implikasi yang mungkin 
terjadi menurut kajian teoretis. Di sini tidak disajikan alasan kepentingan yang muncul dari 
pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari bias ini. 

Muncul pula inkonsistensi konsep dan operasionalisasi dalam program. Dalam teori 
rational choices sempat dirumuskan konsep collective action. Implikasi dai hal ini ialah 
pengambilan sumberdaya secaa selektif, sehingga menghindari sumberdaya komunal 
(common goods).  Akan tetapi CDD juga menggarap infrastruktur common goods seperti 
jalan dan jembatan.  

Dengan menggunakan teori rational choices, maka CDD turut mengalami bias yang 
tertera pada teori ini. Di sini muncul bahaya tirani partisipasi, yaitu menggunakan terminologi 
partisipasi, namun dengan mekanisme maupun hasil yang bukan partisipatif. Hal-hal yang 
secara teoritis menghalangi partisipasi yang mendalam ialah flosofi behaviorisme dan 
utilitarian,  serta teori rational choices. Hal-hal ini telah memberikan ide bahwa tingkah laku 
manusia telah teramalkan, terutama mengejar keuntungan atau kenyamanan, sekaligus 
menghindari kerugian atau kesakitan. Hal lain yang menghalangi derajat partisipasi ialah 
pembatasan CDD hanya untuk kegiatan dan kelompok kecil. 
 Dengan mendasarkan diri pada teori ini, CDD lebih cocok digunakan dan dianalisis 
pada aras mikro, misalnya aras komunitas. Akan tetapi sesungguhnya teori pilihan rasional 
pernah digunakan pula dalam analisis di tingkat negara. Hal ini memungkinkan munculnya 
ide mengenai scaling up untuk mengabil pelajaran dari kasus-kasus lokal dalam rangka 
mengabil kebijakan pada tingkat nasional. 

Dengan basis teori pilihan rasional, CDD memandang pilihan-pilihan pemanfaat bisa 
diprediksi, yaitu berupaya untuk memaksimalkan manfaat atau keuntungan. Berkaitan dengan 
hal ini, CDD memandang motivasi tindakan pemanfaat terutama didasarkan pada 
kepentingan-kepentingannya sendiri. Oleh sebab itu penting bagi penggiat pemberdayaan ala 
CDD untuk mengetahui kepentingan-kepentingan pemanfaat program. 

Adapun pendekatan ilmiah yang lebih tepat dilaksanakan dalam teori pilihan rasional 
ialah pendekatan deduktif. Dengan demikian CDD lebih memungkinkan untuk menggunakan 
metode kuantitatif atau survai. Adapun penggunaan metode kualitatif bermakna sebagai 
penjelas atau pendalaman dari data kuantitatif.  

Meski teori pilihan rasional berawal dari tujuan atau maksud aktor, namun teori ini 
memperhatikan sekurang-kurangnya dua pemaksa utama tindakan. Pertama, keterbatasan 
sumber daya. Aktor mempunyai sumber daya yang berbeda maupun akses yang berbeda 
terhadap sumber daya yang lain. Bagi aktor yang mempunyai sumber daya yang besar, 
pencapaian tujuan mungkin relatif mudah. Tetapi, bagi aktor yang mempunyai sumber daya 
sedikit, pencapaian tujuan mungkin sukar atau mustahil sama sekali. 
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Berkaitan dengan keterbatasan sumber daya ini adalah pemikiran tentang biaya 
kesempatan (opportunity cost) atau "biaya yang berkaitan dengan rentetan tindakan 
berikutnya yang sangat menarik, namun tak jadi dilakukan". Dalam mengejar tujuan tertentu, 
aktor tentu memperhatikan biaya tindakan berikutnya yang sangat menarik yang tak jadi 
dilakukan itu. Seorang aktor mungkin memilih untuk tidak mengejar tujuan yang bernilai 
sangat tinggi bila sumber dayanya tak memadai, bila peluang untuk mencapai tujuan itu 
mengancam peluangnya untuk mencapai tujuan berikutnya yang sangat bemilai. Aktor 
dipandang berupaya mencapai keuntungan maksimal, dan tujuan mungkin meliputi penilaian 
gabungan antara peluang untuk mencapai tujuan utama dan apa yang telah dicapai pada 
peluang yang tersedia untuk mencapai tujuan kedua yang paling bernilai. 

Kedua, sumber pemaksa atas tindakan aktor individual adalah lembaga sosial. Aktor 
individual biasanya akan merasakan tindakannya diawasi sejak lahirnya hingga mati oleh 
aturan keluarga dan sekolah, hukum dan peraturan, kebijakan tegas, gereja, sinagoge dan 
mesjid, rumah sakit dan pekuburan. Dengan membatasi rentetan tindakan yang boleh 
dilakukan individu, dengan dilaksanakannya aturan permainan –meliputi norma, hukum, 
agenda, dan aturan pemungutan suara—secara  sistematis mempengaruhi akibat sosial. 

Hambatan kelembagaan ini menyediakan baik sanksi positif maupun sanksi negatif 
yang membantu, mendorong aktor untuk melakukan tindakan tertentu dan menghindarkan 
tindakan yang lain. 

Dua gagasan lain menjadi dasar teori pilihan rasional. Pertama, adalah kumpulan 
mekanisme atau proses yang "menggabungkan tindakan aktor individual yang terpisah untuk 
menghasilkan akibat sosial". Kedua, adalah bertambahnya pengertian tentang pentingnya 
informasi dalam membuat pilihan rasional. Suatu ketika diasumsikan bahwa aktor 
mempunyai informasi yang cukup untuk membuat pilihan di antara berbagai peluang 
tindakan yang terbuka untuk mereka. Tetapi, aktor pun makin mengenal bahwa kuantitas atau 
kualitas informasi yang tersedia sangat berubah-ubah dan perubahan itu sangat 
mempengaruhi pilihan aktor. 

Sehubungan dengan CDD, kemudian ditambahkan konsep modal sosial, yang dapat 
dimaknai sebagai suatu tata cara atau lembaga yang memungkinkan perolehan sumberdaya 
atau pengambilan keputusan menjadi lebih mudah diperoleh. Di samping itu muncul konsep 
trust, yang merujuk kepada kesediaan orang untuk merugi di awal demi memperoleh 
keuntungan akhir. Trust ini bisa terakumulasi, sehingga peluang keuntungan juga semakin 
tinggi. Dalam konteks demikian, CBD (Community-Based Development) lebih menekankan 
kapasitas komunitas dalam mengelola sumberdaya, sementara CDD (Community-Driven 
Deveelopment) lebih merujuk pada kemampuan komunitas dalam memutuskan sendiri 
pilihan sumberdaya yang ada demi tujuan dan kegunaannya sendiri. 

Ada bermacam-macam, aturan dan mekanisme untuk beralih dari pilihan individual 
ke pilihan kolektif (sosial). Aturan yang paling sederhana adalah dalam kasus pemungutan 
suara dan prosedur untuk menabulasikan suara individu dan memajukan keputusan kolektif. 
Inilah dimensi dari mikro ke makro, sedangkan sesuatu seperti daftar calon atau proposal 
yang diusulkan oleh kolektivitas menyangkut hubungan dari makro ke mikro. 

Para individu yang menjadi aktor senantiasa memaksimalkan keuntungan. Dalam 
kasus pilihan antara memutuskan sendiri isi proyek atau membiarkannya untuk diputuskan 
oleh pengelola proyek, maka seorang warga desa akan mempertimbangkan tindakan yang 
akan dilakukan warga desa lain. Jika ia sendiri membiarkan penentuan keputusan proyek itu 
kepada warga lain, sementara yang lainnya memutuskan sendiri, maka warga itu sendirilah 
yang merugi. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya, yaitu jika warga lain yang membiarkan 
proyek itu diputuskan pihak pemberi proyek, sementara warga A memutuskannya sendiri. 
Sedangkan jika seluruh warga desa menyerahkan keputusannya kepada pihak pemberi proyek 
maka kesemuanya akan merugi, dan ini merupakan ruang kerugian terbesar. Sebaliknya 
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ruang keuntungan terbesar terletak ketika seluruh warga desa memutuskan sendiri perihal isi 
proyek tersebut. Maka inilah keputusan yang paling mungkin diambil. 

Konsep penting yang dikemukakan di sini ialah trust (kepercayaan). Secara khusus 
trust merujuk pada jenis interaksi sosial, di mana potensi kerugian seseorang akan ditutup 
oleh potensi keuntungan di masa datang. Dalam konteks CDD hal ini dapat memberikan 
dampak negatif berupa permintaan agar warga miskin melakukan pengorbanan terlebih 
dahulu, untuk di masa datang baru memperoleh keuntungan. 
 

Diskusi: Bantuan Langsung Tunai 
 
Politik Kelangkaan 
 

Pernyataan tentang Bantuan Langsung Tunai diawali oleh harga minyak yang 
meningkat. Namun sesungguhnya yang terjadi ialah posmodernisme pasar, di mana citra 
kelangkaan tujuan dan sumberdaya bisa dimaterialkan. Dalam perdagangan, hal ini 
ditunjukkan oleh penentuan harga menurut pasar modal perminyakan. Penghasil minyak bisa 
memutuskan kuota yang lebih rendah daripada kemampuan produksi. Pedagang juga bisa 
menimbun minyak. 

Dengan kata lain, persoalannya bukan benar-benar kelangkaan minyak. Persoalannya 
lebih pada politik internasional dan pasar imajiner. Di Indonesia sendiri kekurangan 
eksplorasi telah lama dirasakan, namun tidak muncul kebijakanpolitis untuk 
menyelesaikannya.  

Peningkatan prioritas keputusan pemerintah kini menjadi jelas: kekuataan negara 
dinomorsatukan, daripada kesejahteraan warganegara. Juga disampaikan perihal hierarki 
prioritas yang sudah dilakukan, namun tidak berhasil menurunkan subsidi BBM.  
 Kesenjangan antara berita dan kenyataan bisa ditunjukkan oleh upaya penurunan 
biaya proyek pembangunan. Setelah reformasi diketahui “anggaran pembangunan” biasanya 
lebih rendah daripada “anggaran rutin. Sayang penggunaan anggaran rutin sering 
dipermasalahkan lantaran dibelikan barang mewah pejabat pusat dan daerah, seperti mobil, 
mebel dan bangunan baru. Tulisan ini tidak menyoroti anggaran rutin, sekalipun 
penghematan barang mewah pasti bisa dilakukan di sini. 
 Tulisan lebih meninjau efektivitas anggaran pembangunan. Penyaluran anggaran 
dilakukan secara swakelola atau tender. Anggaran tiap kegiatan swakelola tidak lebih dari Rp 
50 juta, dan secara keseluruhan berjumlah jauh lebih kecil daripada nilai yang ditenderkan. 
 Maka pembangunan Indonesia saat ini hampir seluruhnya dilaksanakan swasta, bukan 
oleh pemerintah sendiri. Peraturan tender dengan batas nilai rupiah yang kecil di atas sempat 
mengundang perdebatan. Di satu sisi, tender memungkinkan aliran dana konsumsi dari 
pemerintah kepada swasta, sehingga menggerakkan perekonomian lokal maupun nasional. 

Namun di sisi lain, menguatnya peran swasta langsung dalam pembangunan 
menandakan tertancapnya kuku-kuku neoliberalisme. Tentu hasil kegiatan swasta selalu 
diklaim oleh pemerintah, kecuali saat muncul musibah seperti banjir yang langsung 
dialamatkan kepada kelalaian konsultan drainase.  

Dalam tender inilah pemerintah biasa mengambil rente. Keleluasaan rente bahkan 
diresmikan melalui libur hari Sabtu, agar aparat pemerintah bisa “ngobyek”. Lazim diketahui, 
setelah dana proyek dinegosiasikan, lantas kantor dan aparat pemerintah memperoleh rente 
yang tinggi. Mungkin 20 persen, bahkan biasa pula mencapai 60 persen dari nilai proyek. 
Jangan lupa mencatat fakta korupsi di pengadilan: kebutuhan hidup keseharian dan barang 
mewah aparat pemerintah juga biasa dicukupi konsultan swasta. Lagipula sebagian pejabat 
mendirikan konsultan untuk menggerakkan mencairkan anggaran pembangunan di kantornya 
sendiri. 
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Tidak pelak lagi, seharusnya pengurangan rente pemerintah itulah yang menjadi 
pengisi kebutuhan pemotongan dana APBN/D. Pemotongan rente semestinya sekaligus 
memerangi korupsi. Di samping itu, anggaran rutin yang tidak perlu dipotong jelas 
meniadakan alasan pengurangan layanan masyarakat atau penurunan kualitas pembangunan.  
 
Kebijakan remunerasi 

 
Aturan remuneratif biasanya berbentuk, “Jika Anda bersedia menjalankannya maka 

akan ada remunerasi (imbalan) untuk Anda”. Diterapkan dalam larangan remuneratif, 
bentuknya menjadi, “Jika Anda melanggar aturan maka Anda didenda uang (remunerasi 
Anda dikurangi)”.  

Dipraktekkan dalam kebijakan publik, larangan remuneratif berbentuk batas konsumsi 
menurut golongan pendapatan tertentu. Seandainya warganegara Indonesia memiliki 
kemakmuran yang merata, maka ambang batas tersebut bisa berlaku secara adil bagi seluruh 
rakyat. Batas dalam aturan pemerintah sekaligus mencerminkan batasan konsumsi riil 
warganegara.  

Namun arena kesenjangan sosial mencipta kesenjangan batas konsumsi pula. Bensin 
premium seharga Rp 7.500,00 mampu menurunkan pergerakan angkutan pedesaan. Implikasi 
kenaikan ongkos transportasi nantinya berbuntut pada penurunan gerakan warga desa. 
Ekonomi orang kecil pun tergencet lagi. 

Di tengah lautan wong cilik, elite ekonomi tetap bisa mendayung kapal dagangnya. 
Ongkos premium yang kian mendekati pertamax tidak akan mempengaruhi laju pergerakan 
mobil-mobil pribadinya. Perusahaan konglomerasi masih mungkin tumbuh melalui kenaikan 
harga produk yang tertunda, contohnya dengan terlebih dahulu menjual barang stok.  

Kenaikan produk tetap menghasilkan surplus melalui peningkatan massifikasi produk. 
Peningkatan pengangguran akibat kesulitan ekonomi menjadi tentara cadangan buruh, yang 
mudah digunakan elite ekonomi untuk menekan upah. Demikianlah ongkos produksi ditekan 
oleh elite ekonomi. 

Mudah diduga, hasil akhir dari pelarangan remuneratif justru berupa penguatan elite 
ekonomi. Kemampuan membayar denda memungkinkan mereka duduk di atas hukum, 
aturan, atau pelarangan. Di pihak lain wong cilik semakin terbelenggu oleh aturan pemerintah 
dan produk pasaran. 

Denda atau pajak yang bersifat progresif menjadi kalis dalam konteks ini. Di satu 
pihak, statistika resmi tidak mampu memastikan batas kelas-kelas ekonomi karena tidak 
menghasilkan data pendapatan yang valid dari golongan elite. Di pihak lain, seandainya data 
tersebut akhirnya bisa ditemukan, belum tentu pemerintah bersedia menyusun batas 
remuneratif sesuai kesahihan batas angka pendapatan tersebut. Karena batas nilainya menjadi 
membubung, menyadarkan wong cilik akan kesenjangannya dari elite ekonomi, dan berujung 
sebagai pemicu protes sosial.  

 
 Proposal Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan 
 

Dalam metode partisipatif dunia kemiskinan (apa itu rumahtangga miskin?) 
didefinisikan bersama, antara fasilitator (petugas sensus) dan masyarakat. Masyarakat tidak 
sekedar terdiri tokoh masyarakat atau aparat desa/kelurahan, melainkan juga tokoh kalangan 
rumahtangga miskin sendiri. Tidak mengherankan, karena kepala desa biasa mendiskusikan 
proyek penanggulangan kemiskinan dengan tokoh-tokoh golongan miskin. Mereka bisa 
penarik becak, buruh serabutan, tetapi jelas sering datang ke kantor desa/kelurahan dan 
bergaul dengan tokoh masyarakat lain. Golongan atas sampai bawah inilah yang diundang 
untuk mendiskusikan kemiskinan di wilayahnya.  
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Mula-mula fasilitator harus mendaftar seluruh rumahtangga wilayah kerjanya. Kalau 
rumahtangga sedesa sulit didapat langsung, ia bisa memulainya per RW (Rukun Warga). Bila 
masih terlalu besar (di Jawa), bisa dimulai dari gugus RT (Rukun Tetangga). Tokoh 
masyarakat dapat mengenal sekitar 200 rumahtangga di wilayahnya. Kalaupun daftar awal ini 
kurang tepat, masih dpat dikonfirmasi dalam diskusi. 

Empat sampai dua puluh partisipan diskusi mencakup tokoh masyarakat (termasuk 
tokoh penduduk miskin) yang dikenal fasilitator dan diyakininya menyampaikan informasi 
sejujurnya. Inilah basis kesahihan data partisipatif! Tiap diskusi setidaknya bertugas seorang 
moderator dan seorang notulis. Jumlah fasilitator tidak menduplikasi biaya jika sepasang 
fasilitator yang berdekatan wilayah bertugas bersama. 

Pertanyaan bermula menggali pengalaman kemiskinan masyarakat lokal itu, sebagai 
konteks sosial guna menerangkan dan mengoreksi hasil diskusi nantinya. Berikutnya 
pertanyaan tertuju pada karakteristik lokal kemiskinan. Ditanyakan golongan masyarakat, 
dari yang berposisi terbawah hingga teratas. Maka tergali penciri ekonomi, sosial, budaya, 
stereotipe, dan sebagainya. Ciri yang mengemuka pastilah indikator lokal terpenting. Lalu 
partisipan mendefinisikan nama tiap golongan, mungkin mencuat nama rumahtangga miskin, 
juga yang melarat, fakir, atau lainnya. Terbangunlah dunia kemiskinan lokal, bahkan 
stratifikasi dalam golongan miskin sendiri (bandingkan survai yang mendefinisikan hanya 
satu kelompok rumahtangga miskin). 

Sekarang daftar rumahtangga lokal tadi diidentifikasi, masuk golongan manakah. 
Seraya ditanyakan garis kemiskinan ala komunitas lokal. Manakah yang golongan yang telah 
lepas dari kemiskinan? Tersusunlah data seluruh rumahtangga miskin (atas sampai bawah) 
calon pemanfaat program. 
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