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Data Kemiskinan, Survai atau Partisipatif? 

Oleh Ivanovich Agusta 

 Salah satu pelajaran berharga yang tersembul dari kisruh pemberian dana tunai 

kompensasi BBM secara langsung, ialah kelemahan metode survai. Runtuh sudah argumen 

bahwa survai bersifat netral, obyektif dan andal digunakan ke banyak tempat. Nyatanya 

masyarakat menolak dunia kemiskinan yang didefinisikan petugas BPS, seraya mendesak 

untuk turut berpartisipasi membentuk dunia tentang kemiskinan di lingkungan mereka sendiri.  

Di titik ini metode partisipatif segera menemukan relevansinya. Yang penting lagi, 

metode untuk menggali sekaligus menanggulangi kemiskinan ini mampu juga diterapkan ke 

seluruh penjuru Indonesia, dengan lebih sahih! Alhasil, metode ini lebih fair dan lebih cocok 

untuk menanggulangi kemiskinan yang memang bersifat multidimensional. 

Menolak Survai 

 Tanda-tanda kisruh survai kemiskinan telah mengemuka sejak akhir tahun lalu dan 

awal 2005, yaitu menjelang kenaikan harga BBM pertama. Benarkah orang miskin sekitar 36 

juta, atau 37 juta orang? Padahal kita mengetahui bahwa sensus (menyeluruh ke semua) 

penduduk telah usai pada tahun 2000. Kalaupun pemerintah memakai sensus desa, itupun 

sudah tutup buku pada tahun 2003 (meski akhir tahun ini sensus desa serupa digarap 

kembali). Perdebatan masuk dari sisi penggunaan garis kemiskinan (sekitar Rp 5000,00 per 

orang per hari), yang diangkat dari sampel (sebagian kecil, sekitar 200 ribu) penduduk 

Indonesia tahun 2003 atau 2004. Mengapa garis kemiskinan ciptaan Bank Dunia (US$ 1 atau 

sekitar Rp 10.000,00 per orang per hari) menghasilkan perkiraan jumlah penduduk miskin 

hampir dua kali lipat? Apalagi menggunakan garis lain US$ 2 (sekitar Rp 20.000,00) malah 

memiskinan separuh warganegara Indonesia.  

Tidak lain, metode survai memang tidak netral, juga bukan sekedar memiliki nilai 

untuk menetralkan diri. Dalam survai ada keberpihakan kepada kepentingan pengelolanya. 



 2

Yang berkepentingan atas pengecilan dampak kenaikan BBM memilih rumus dan indikator 

yang membawa rendah hasil survai. Sebaliknya justifikasi pemberian pinjaman menerbitkan 

kepentingan atas pilihan indikator dan rumus untuk membesarkan hasilnya. 

Masalahnya bertambah di dalam praktek, yaitu manakala hasil survai tidak pernah bisa 

memberikan alamat jelas tentang siapa (nama) dan di mana (desa) orang miskin itu betul-betul 

berada. Soal ini mula-mula hendak dijawab melalui sensus (bukan lagi survai) kepada seluruh 

rumahtangga miskin. Sejak awal 1990-an telah dilakukan sensus keluarga (rumahtangga) 

miskin, yang didefinisikan pemerintah ke dalam keluarga pra sejahtera (disingkat Pra-KS) dan 

sejahtera pertama (KS-I). Para kader KB (Keluarga Berencana) mengisi kuesioner standar 

untuk memasukkan rumahtangga sekitar tempat tugasnya ke dalam kelompok miskin. Sayang 

data ini sering dipandang tidak sahih, apalagi setelah teruji tidak terandal untuk menyalurkan 

proyek pemerintah di awal reformasi. Maka untuk menyalurkan dana kompensasi BBM 

sekarang ini BPS melakukan sensus rumahtangga lagi, dan sendiri.  

Tapi, kita tahu, kekisruhan data ini berlanjut. Mengagetkan, BPS menyalahkan tenaga 

honorer yang direkrut dan dilatihnya sendiri. Alasannya, mereka menempelkan 

kepentingannya memasukkan kerabat atau kenalannya ke kolom rumahtangga miskin, agar 

bisa menyabet uang kompensasi BBM. Mungkin benar juga petugas lapangan itu salah, tapi 

termasuk pula aparat BPS sendiri yang lalai melakukan supervisi. Untuk perbandingan kasar, 

dalam data sensus potensi desa 2003, juga kerap dijumpai jumlah penduduk desa hanya 

belasan orang (padahal dibandingkan dengan tahun 2000 jumlah penduduknya sudah ratusan 

rumahtangga).  

Namun dalam tulisan ini mengajukan argumen yang lebih mendalam, yaitu kesalahan 

sebetulnya sudah inheren di dalam metode survai itu sendiri. Ini berpangkal dari upaya survai 

untuk mendefinisikan dunia sosial menurut kacamata penyusun survai itu sendiri. Padahal 

rumah berdinding kayu tidak selalu miskin, bagaimana kalau temboknya berlubang atau 
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rapuh? Bagaimana kalau menggunakan kayu ulin atau kayu jati? Juga atap yang tidak 

berbahan genting bukan mesti miskin. Bukankah atap kayu (sirap) biasa digunakan 

bangsawan di pedalaman? Atap seng menghiasi rumah pimpinan di sekitar pantai. Lantai tak 

berubin bukan selalu penanda miskin. Justru rumah tradisional berharga mahal berlantaikan 

kayu. 

Memilih Metode Partisipatif 

Satu-satunya penyembuh penyakit metode survai yang semena-mena mendefinisikan 

kenyataan (minimal untuk saat ini) ialah metode partisipatif. Di sini dunia kemiskinan (apa itu 

rumahtangga miskin?) didefinisikan bersama di antara fasilitator (petugas sensus) dan 

masyarakat. Masyarakat sendiri tidak sekedar berupa tokoh masyarakat atau aparat 

desa/kelurahan, melainkan juga mencakup tokoh dari kalangan rumahtangga miskin. Ini tidak 

mengherankan, karena kepala desa biasanya mendiskusikan proyek penanggulangan 

kemiskinan juga dengan tokoh-tokoh golongan miskin ini. Mereka bisa berupa penarik becak, 

buruh serabutan, atau lainnya, tetapi jelas sering datang ke kantor desa/kelurahan dan bergaul 

dengan tokoh masyarakat. Golongan atas sampai golongan bawah inilah yang  turut diundang 

untuk mendiskusikan kemiskinan di wilayahnya.  

Metode partisipatif masih bisa mempercayai pola sensus. Dari titik inilah metode ini 

bisa dipraktekkan sampai ke seluruh wilayah Nusantara. Sama dengan petugas lapangan BPS, 

dalam sensus partisipatif untuk rumahtangga miskin ini juga bisa direkrut fasilitator lapangan. 

Bedanya, kini mereka dididik untuk memfasilitasi (melancarkan jalan kemandirian 

rumahtangga miskin, tetapi tidak turut memasukkan kepentingan terhadap mereka), bukan 

menghitungnya. Jumlah fasilitator pun bisa sama dengan yang direkrut BPS selama ini.  

Sebelum mengajak diskusi, mula-mula fasilitator harus memperoleh daftar seluruh 

rumahtangga wilayah kerjanya. Kalau rumahtangga sedesa sulit didapat langsung, ia bisa 

memulainya per RW (Rukun Warga) atau dusun. Kalau di tingkat inipun masih terlalu besar 
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(misalnya di Jawa), ia bisa memulainya di tingkat RT (Rukun Tetangga). Biasanya tokoh 

masyarakat mengenal rumahtangga di wilayahnya sampai sekitar 200 rumahtangga. Tidak 

perlu khawatir kalaupun data ini masih kurang tepat, karena terbuka kesempatan untuk 

mengkonfirmasi dalam diskusi kelompok. 

Diskusi kelompok ini dilakukan menurut level data yang diperoleh di atas. Partisipan 

diskusi mencakup tokoh masyarakat (termasuk tokoh penduduk miskin) yang telah dikenal 

fasilitator dan diyakininya hendak menyampaikan informasi secara jujur. Inilah basis validitas 

(kesahihan) data partisipatif! Jumlah partisipan minimal empat orang, dan maksimal 20 orang. 

Fasilitator setidaknya terdiri dari dua orang, masing-masing berperan sebagai moderator dan 

notulis. Agar jumlah fasilitator tidak menduplikasi biaya di tingkat nasional, maka yang 

wilayahnya berdekatan dapat digandengkan tugasnya. 

Pertanyaan bermula dengan pengalaman kemiskinan di masyarakat lokal itu, sebagai 

konteks sosial untuk menerangkan sampai mengoreksi hasil diskusi nantinya. Pengalaman itu 

bisa ditarik sampai 10 tahun ke belakang (menjelang krismon), sehingga akan diperoleh juga 

rumahtangga yang telah lama mengalami kemiskinan.  

Berikutnya pertanyaan tertuju pada karakteristik lokal kemiskinan. Ditanyakan 

pelapisan sosial atau stratifikasi masyarakat, dari yang berposisi paling bawah hingga teratas. 

Lazimnya tergali penciri ekonomi, sosial, budaya, hukum, stereotipe, dan sebagainya. Ciri 

yang dikemukakan partisipan pastilah indikator yang mereka anggap penting. Lalu partisipan 

mendefinisikan setiap stratum yang mengemuka. Mungkin akan diperoleh nama rumahtangga 

miskin, tetapi juga rumahtangga melarat, fakir, menengah miskin, dan lainnya. Sampai di sini 

dapat diperoleh stratifikasi derajat kemiskinan, bahkan di dalam kelompok rumahtangga 

miskin sendiri (bandingkan dengan survai yang hanya menemukan satu kelompok 

rumahtangga miskin). 
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Sekarang saatnya daftar rumahtangga lokal di atas diidentifikasi, masuk ke stratum 

atau kelompok manakah. Untuk mengetahui sejarah kemiskinan, bisa juga ditanyakan 

stratumnya sepuluh tahun lalu.  

Akhirnya, ditanyakan garis kemiskinan ala komunitas lokal. Manakah kelompok atau 

stratum yang tidak tergolong miskin lagi? Dari sini fasilitator memperoleh pengetahuan 

intersubyektif, dan data seluruh rumahtangga miskin (atas sampai bawah) yang akan menjadi 

pemanfaat bantuan. Kumpulan dari data lokal ini akan menjadi data agregat nasional tentang 

jumlah rumahtangga miskin, yang valid! 

Untuk menguji garis kemiskinan ciptaan pemerintah, bisa juga dibandingkan 

pendapatan kelompok yang mulai tergolong miskin di atas, dengan garis kemiskinan formal. 

Rata-rata anggota rumahtangga di Indonesia sekitar 4,5 jiwa. Jika garis kemiskinan sebelum 

kenaikan BBM dihitung sekitar Rp 175 ribu per orang dalam sebulan, maka garis kemiskinan 

untuk rumahtangga menjadi sekitar Rp 780 ribu per bulan. Hati-hati, kalau kita yakin program 

yang akan dilansir nantinya memberatkan ekonomi warga, tidakkah sebaiknya menyiapkan 

garis kemiskinan lebih tinggi? Misalnya Rp 225 per orang sebulan, atau rumahtangga 

berpendapatan di atas Rp 1,1 juta per bulan yang sudah lepas dari kemiskinan! 
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