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Menuju Penanggulangan Kemiskinan  
dan Pemberdayaan Masyarakat 

 
 Jika pembangunan diartikan sebagai proyek yang masuk ke wilayah negara 
tertinggal, maka sejarahnya dimulai pada tahun 1947. 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). 
Kedua lembaga ini mengindikasikan 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 pendukung Amerika 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 di Indonesia pada tahun 1955. 
Kemudian pada tahun 1960-an negara-negara Dunia Ketiga menyampaikan kritik 
terhadap pola pembangunan yang justru mengakibatkan ketergantungan.  

Suatu perubahan besar berlangsung dalam pola pembangunan sejak pertengahan 
1980-an. Lihat Gambar 1. 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 
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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. 
 
Gambar 1. Perkembangan Pembangunan  

 
 
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 
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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.  
 

Posisi Neoliberalisme dalam  
Paradigma Pembangunan dan Pemberdayaan 

 
Konteks pembangunan pada saat ini memiliki kekhasan tersendiri, yaitu 

dominasi kapitalisme global (globalisasi), sekaligus diikuti kelemahannya berupa kritik 
lokal sampai terorisme (McMichael, 2003; Thomas, 2002a, 2002b). Sekalipun 
kapitalisme sudah berkembang sejak abad ke 15, begitu pula perdagangan 
(kolonialisme) lintas negara sudah berlangsung pada abad yang sama, namun 
kekuatannya ke seluruh lokalitas di dunia (seluruh kejadian lokal selalu memiliki 
hubungan dengan kondisi global) baru berlangsung sejak 1980-an. Kekuatan 
kapitalisme global telah mengalahkan komunisme sejak akhir 1989. Akan tetapi sejak 
pertengahan 1990-an muncul kritik terhadap pandangan tentang kekuatan ini, karena 
pertumbuhan ekonomi juga menghasilkan krisis ekonomi di Asia serta kemiskinan di 
banyak negara, terutama negara-negara Sub Sahara, Afrika. Kritik terhadap kapitalisme 
global yang paling bermakna ialah serangan teroris ke negara-negara maju (Amerika 
Serikat, Inggris, Perancis), maupun instalasi negara maju di negara sedang berkembang 
(kedutaan besar negara maju di Indonesia, kompleks kediaman orang asing di Saudi 
Arabia).  

 
Tabel 1. Paradigma Pembangunan 

Item Pembangunan 
kapitalisme 

Pembangunan 
di seputar 

Kapitalisme 
Pembangunan melawan 

Kapitalisme 
Penolakan 

Pembangunan 

Nama Neoliberalisme Intervensionism Strukturalism Pembangunan 
Berbasis 
Manusia 

PascaPem-
bangunan 

Visi 
masyarakat 
yang dituju 

Kapitalisme 
liberal 

Kapitalisme 
liberal dan 
pencapaian 
kebutuhan dasar 

Masyarakat 
industri 
modern tanpa 
kapitalisme 

Seluruh rakyat 
dan kelompok 
merealisasikan 
potensinya 

Menolak 
pembangunan 

Peran 
pembangunan 

Proses imanen 
dalam 
kapitalisme 

Menghilangkan 
efek negatif 
kemajuan 

Transformasi 
masyarakat 
secara 
komprehensif 

Proses 
pemberdayaan 
kelompok dan 
perorangan 

Tipuan demi 
hegemoni AS 

Agen 
pembangunan 

Enterprener 
individual 

Agen 
pembangunan 
atau lembaga 
terpercaya 
(negara, LSM, 
organisasi 
internasional) 

Tindakan 
bersama yang 
dikomando 
negara 

Gerakan sosial 
dan individual 

Agen 
pembangunan 

Sumber : Adaptasi Thomas (2000a) 
 

Oleh sebab itu pemikiran tentang pembangunan yang tumbuh pada saat ini 
selalu dikaitkan dengan perkembangan mutakhir kapitalisme tersebut. Lihat Tabel 1. 
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Pemikiran yang menyamakan proses pembangunan dengan kapitalisme itu sendiri biasa 
disebut sebagai neoliberalisme (neoliberalism). Adapun pembangunan yang 
dilaksanakan sejalan dengan kapitalisme biasa dinamakan intervensionisme 
(interventionism). Pembangunan yang melawan kapitalisme mencakup strukturalisme 
(structuralism), atau minimal menahan laju kapitalisme dalam merugikan lapisan bawah 
ialah pembangunan alternatif (alternative development) yang juga dikenal sebagai 
pembangunan yang berpusat pada manusia (people-centered development). Terdapat 
pula pemikiran yang menolak konsep pembangunan, tergolong ke dalam 
pascapembangunan (post-development).  

Paradigma 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.  

Paradigma intervensionisme terbagi atas pemikiran efisiensi pasar (market 
efficiency) dan pengelolaan pasar (governing the market). Perbedaan keduanya terletak 
pada basis teoretis. Penganut efisiensi pasar menginginkan penyingkiran halangan-
halangan modernisasi, sementara penganut pengelolaan pasar memandang bahwa 
perubahan masyarakat dapat diarahkan. Di samping mengharapkan munculnya kondisi 
kapitalisme liberal seperti neoliberalisme di atas, kedua paradigma di sini menghendaki 
pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs) dan konservasi lingkungan. Pembangunan 
berperan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan dari 
perkembangan kapitalisme. Adapun agen-agen pembangunan mencakup pemerintah, 
LSM, dan organisasi internasional.  

Paradigma pemberdayaan yang bersesuaian dengan neoliberalisme dan 
peningkatan efisiensi pasar berupa pluralisme pemberdayaan (Ife, 1995). Lihat Tabel 2. 
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.  

Adapun paradigma pemberdayaan yang sesuai dengan pengelolaan pasar berupa 
pemberdayaan elitis. Di sini masyarakat dikendalikan secara ketat sesuai dengan 
persepsi elite. Kekuasaan terwujud pemilikan, serta pengendalian institusi dominan 
dalam ekonomi, militer, politik, dan hukum. Oleh karenanya pemberdayaan baru 
terwujud manakala pihak-pihak lain dapat mempengaruhi pemerntah. Kalaupun tidak 
bisa mencapai posisi tersebut, diharapkan mereka mampu bergabung atau beraliansi 
dengan pemerintah. Baru jika posisi tidak terwujud, pihak luar tersebut biasanya 
menuntut perubahan di kalangan elite.  

Paradigma strukturalisme mengharapkan juga tercapainya kondisi masyarakat 
industrial, namun bukan melalui jalur kapitalisme, atau tidak menghasilkan masyarakat 
kapitalis. Landasan teori perubahan sosial yang digunakan ialah perlawanan antar kelas 
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dan antar kelompok kepentingan lain. Di sini pembangunan berperan sebagai 
perencanaan yang komprehensif dalam rangka melaksanakan transformasi sosial. 
Pembangunan dijalankan melalui tindakan bersama, yang lazimnya melalui peran 
pemerintah. Pemerintah berupaya mengatasi pasar. 
 
Tabel 2. Paradigma Pemberdayaan Masyarakat 

Perspektif 
Pandangan 
Masyarakat 

(View of Society) 

Pandangan 
Kekuasaan 

(View of Power) 
Pemberdayaan 
(Empowerment) 

Pluralis Persaingan 
kepentingan; 
kelompok dan 
individual 

Kemampuan untuk 
memenangkan 
persaingan;  

Mendidik 
individu/kelompok 
bagaimana bersaing di 
dalam aturan 

Elite Terkendalikan secara 
ketat oleh persepsi 
sendiri pada elite 

Diuji secara meluas 
oleh elite melalui 
pemilikan dan  
pengendalian  atas 
institusi dominan 

Bergabung dan 
mempengaruhi elite, 
bentuk aliansi dengan 
elite, berhadapan-
hadapan menuntut 
perubahan elite 

Struktural Terstratifikasi 
menurut bentuk 
dominan struktur 
yang menindas , 
klas, suku/ras, dan 
gender 

Diuji melalui kelompok 
dominan melalui 
struktur yang 
menindas 

Pembebasan, 
perubahan struktur 
secara mendasar, 
menantang  penindasan 
struktural 

Berbasis 
Manusia 

Terstratifikasi, namun 
solidaritas sosial 
memungkinkan 
kerjasama antar 
lapisan 

Diuji melalui 
kemampuan 
meningkatkan dan 
menjaga solidaritas 
sosial 

Pengejawantahan 
potensi dan kemandirian 
perorangan atau 
kelompok, serta 
pengembangan jaringan 
antar kelompok 

Post-
struktural 

Didefinisikan melalui 
tata pemaknaan, 
pemahaman, 
bahasa, akumulasi 
dan pengusaan 
pengetahuan   

Diuji melalui 
pengendalian wacana, 
konstruksi 
pengetahuan, dll 

Mengubah wacana, 
mengembangikan 
pemahaman baru 
subjektif, pendidikan 
yang membebaskan. 

Sumber : Diolah dari Ife (1995) 
 
Paradigma pemberdayaan yang sesuai dengan strukturalisme ialah 

pemberdayaan struktural. Dalam pemikiran ini struktur masyarakat dilihat berbentuk 
hierarkis. Ada kelompok dominan yang menindas kelas, suku, gender, dan lapisan 
bawah lain. Kekuasaan dimaknai sebagai adanya kelompok dominan yang seakan-akan 
memiliki hak untuk menindas. Oleh karena itu pemberdayaan diwujudkan dalam rupa 
pembebasan, melawan penindasan struktural, dan menyusun perubahan struktur 
hierarkis masyarakat secara mendasar.  

Paradigma pembangunan alternatif, yang selanjutnya biasa juga dinamakan 
pembangunan yang berpusat pada manusia, 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.  

Paradigma pemberdayaan alternatif bersesuaian dengan paradigma 
pembangunan yang berpusat pada manusia. Di sinipun masyarakat dipandang sebagai 
kelompok-kelompok yang tersusun secara hierarkis. Berbeda dari paradigma struktural 
yang mengandaikan solidaritas dan pertentangan kelas, pemberdayaan alternatif 
mengandaikan solidaritas antar lapisan, sehingga memungkinkan pola kerjasama 
seluruh pihak dalam masyarakat. 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.  

Adapun pemikiran pasca-pembangunan tidak lagi menghendaki munculnya 
proses pembangunan. Peran pembangunan dinilai sekedar omong kosong atau tipuan, 
yang hanya berguna untuk menguatkan hegemoni Amerika Serikat. Pandangan ini 
berkaitan dengan peran Amerika Serikat dalam pemberian kredit bagi pembangunan 
Eropa usai Perang Dunia II, juga pinjaman luar negeri kepada negara-negara di Asia, 
Afrika dan Amerika Latin. Institusi pembangunan penting juga di bawah pengaruh 
Amerika Serikat sebagai kompensasi pemasok dana terbesar, yaitu Bank Dunia (World 
Bank) dan IMF (International Monetary Fund).  

Paradigma pemberdayaan yang sesuai dengan paradigma pasca-pembangunan 
ialah pasca-struktural. Di sini masyarakat dimaknai melalui tata pemaknaan, 
pemahaman, bahasa, serta akumulasi dan penguasaan pengetahuan. Kekuasaan 
dimaknia sebagai pengendalian wacana , konstruksi pengetahuan, teks, dan sebagainya. 
Oleh karenanya pemberdayaan diarahkan untuk mengubah wacana, mengembangkan 
pemikiran baru yang sesuai dengan potensi tiap pihak (subyektif), atau mengembangkan 
pendidikan yang membebaskan.  

 
Neoliberalisme dalam Pola Pembangunan  

Berbasis Keputusan Masyarakat 
 

 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).1 Itulah sebabnya 

                                                 
1 Dalam dokumen-dokumen Bank Dunia, minimal sejak 1997, selalu disebutkan bahwa program-program 
penanggulangan kemiskinan yang dikelolanya selalu berinduk kepada pola pembangunan berbasis 
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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.2 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 
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 

                                                                                                                                               
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. 
2 Desain CDD sebagaimana dirumuskan oleh Bank Dunia ini disarikan dari Dongier, et.al. (2003) dan 
Operations Evaluation Department (2003). 
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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, mencakup informasi tentang proyek, tata cara berhubungan dengan 
pemeirntah dan swasta, serta dengan CBO lainnya, dan informasi untuk hal-hal 
teknis 
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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. 

 
Program Pengembangan Kecamatan sebagai Praktek 

Pembangunan Berbasis Keputusan Masyarakat 
 

 Terdapat beragam program pembangunan di banyak wilayah perdesaan negara-
negara berkembang yang tergolong ke dalam pola pembangunan berbasis keputusan 
masyarakat (atau CDD) di atas. Di antara yang selalu menjadi contoh terbaik 
(benchmark) antar negara ialah Program Pengembangan Kecamatan, atau biasa dikenal 
sebagai Program PPK. Program ini sangat sering dipamerkan oleh pemerintah Indonesia 
maupun Bank Dunia kepada negara-negara lain, lokasi PPK tergolong sering dikunjungi 
misi Bank Dunia, donor lain, maupun perwakilan negara lain yang melakukan studi 
banding. Di Indonesia sendiri, pola-pola pengelolaan proyek di dalam Program PPK 
juga diadopsi ke dalam program pembangunan lainnya, baik oleh Bank Dunia sendiri, 
donor lain, maupun Pemda (Pemerintah Daerah) setempat. Dengan mempertimbangkan 
kesamaan konsep, proses, pelaksanaan, kontrol dan pola evaluasi yang dijalankan, 
barangkali sudah bisa dibaca bahwa PPK menjadi paradigma dominan dalam 
pembangunan perdesaan Indonesia. 

Fokus pelaksanaan PPK berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan 
pelembagaan manajemen pembangunan partisipatif di daerah.3 Kecamatan menjadi 
wilayah utama, terutama pada lokasi kecamatan yang memiliki jumlah desa tertinggal 
relatif lebih banyak. 

Seluruh proses kegiatan dalam PPK pada hakekatnya memiliki dua dimensi, yaitu: 
1. Memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan 

sendiri kebutuhannya, merencanakan dan mengambil keputusan secara terbuka 
dan penuh tanggungjawab. 

2. Menyediakan dukungan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran 
masyarakat dalam pembangunan, khusunya dalam upaya peningkatan 
kesejahteraan mereka sendiri. 
Sedangkan fokus kemiskinan dalam kegiatan/program ini dibagi dalam dua dimensi, 

yaitu dimensi material  dan dimensi sosial. Dimensi material menititikberatkan pada 
peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat, hal ini diwujudkan dalam bentuk penyediaan 
sarana dan prasarana sosial ekonomi dasar dan penyediaan bantuan modal usaha. Sedangkan 
dimensi sosial dimaknai sebagai kondisi kemiskinan yang meminggirkan keterlibatan 
masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan.  

                                                 
3 Gambaran tentang Program PPK sebagaimana dipikirkan oleh pemerintah ini diambil dari Tim 
Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan (2005). 
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Program PPK sebagai suatu program pengentasan kemiskinan dalam upaya untuk 
mengentaskan kemiskinan  adalah dengan cara melalui keterlibatan atau partisipasi 
masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dalam setiap proses pengambilan keputusan. 
Pengertian partisipasi dalam PPK adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif 
terutama kelompok miskin dan perempuan dalam setiap tahap kegiatan PPK, mulai dari 
tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan 
kegiatan. Salah satu wujud partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pengambilan 
keputusan tentang alokasi dana PPK melalui musyawarah antar desa yang sebelumnya 
dibahas dalam musyawarah desa. Sehingga proses bottom up selalu terlihat dalam setiap 
kegiatan operasionalnya. 

Konsekuensi yang dihadapi dalam merumuskan rancangan mekanisme PPK adalah 
memilih sandaran teoritisnya. Solusi yang ditawarkan PPK dalam merumuskan mekanisme 
pelaksanaannya adalah menggunakan pola pembangunan berbasis keputusan masyarakat 
atau lebih dikenal dengan Community Driven Development (CDD).  

Secara konseptual, implementasi pendekatan CDD dalam pelaksanaan PPK dapat 
dilihat dari adanya ruang yang diberikan dalam sistem dan mekanisme PPK kepada 
kelompok masyarakat untuk mengambil keputusan tentang kebutuhan dan kepentingannya 
dalam pengelolaan pembangunan dan sumberdaya pembangunan itu sendiri. Dalam 
pendekatan CDD, masyarakat miskin dipandang sebagai asset dan partner dalam proses 
pembangunan dan didasarkan atas kelembagaan dan sumberdaya yang dimilikinya.  

Berdasarkan pengalaman diyakini bahwa pendekatan CDD dapat membuat upaya 
penanggulangan kemiskinan lebih efektif, karena secara langsung mendorong 
masyarakat miskin untuk menggerakkan aktivitas pembangunan. CDD  juga potensial 
mendorong penanggulangan kemiskinan berdasarkan atas respon kebutuhan 
masyarakat, lebih inklusif, berkelanjutan dan pembiayaannya lebih efektif. 

Program PPK dimulai sejak tahun 1998 hingga saat ini. PPK fase pertama, yang 
merupakan kelanjutan dari Program IDT (Inpres Desa Tertinggal) dan P3DT (Program 
Pengembangan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal), telah dimulai sejak tahun anggaran 
1998/1999 dan berakhir pada tahun 2001.  

Pada akhir tahun 2002 dimulai pelaksanaan PPK fase kedua. PPK fase kedua pada 
prinsipnya tidak berbeda dengan PPK fase pertama. Perbedaan yang ada lebih pada upaya 
peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan serta perluasan pilihan kegiatan 
masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan. Pada PPK tahap kedua masyarakat terus 
didorong dan dikuatkan untuk dapat mengorganisir diri, termasuk menentukan sendiri 
kegiatan pembangunan daerahnya secara musyawarah sesuai dengan kebutuhannya. Adapun 
pelaksanaannya tetap mengacu kepada azas PPK yaitu; dari, oleh dan untuk masyarakat 
(DOUM). Cakupan jenis kegiatannya terbuka luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
perdesaan. 

Dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi maka PPK tahap kedua 
dikembangkan sebagai media untuk membangun kesadaran masyarakat dan semua pihak 
terhadap perubahan arah pembangunan. PPK dijadikan sebagai media pembelajaran dan 
pengembangan kemampuan para pelaku pembangunan, serta media mewujudkan 
masyarakat sebagai penggagas  dalam swebuah kegiatan pembangunan. Pengembangan 
konsep PPK ini juga diarahkan kepada penyelenggaraan pemerintah yang baik (good 
governance). Beberapa proses dan kegiatan yang dilaksanakan dalam PPK selalu 
mempertimbangkan agar dapat mendukung pencapaian pemerintahan yang baik. 

Adapun PPK tahap III sejak 2005 ini ditujukan sebagai tahap pelembagaan, yaitu 
tahapan transisi dari PPK yang dikelola dengan pendekatan keproyekan, menuju PPK yang 
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dikelola secara reguler atau umum. Hal ini akan ditandai dengan peningkatan peran Pemda 
dan masyarakat, disertai oleh berkurangnya peran pemerintah pusat dan konsultan. Selain 
itu, PPK III juga membuka ruang lebih luas kepada sektor swasta untuk turut berpartisipasi 
dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan.  

Sampai tahun 2004 PPK telah mencakup sedemikian luas lokasi kecamatan-
kecamatan di Indonesia, yaitu lebih dari 1.900 kecamatan. Selain itu, saat ini mulai 
bergeser peran pemerintah dalam melakukan pembangunan, dari sebagai pelaku utama 
pembangunan menjadi fasilitator dalam melayani penyediaan layanan publik. Dalam 
konteks tersebut, PPK telah menjadi sebuah pembelajaran pola pembangunan yang 
menempatkan masyarakat sebagai motor penggerak dan pelaku utama pembangunan. 
Oleh sebab itu, pemanfaat utama pada jangka panjang atas pelaksanaan PPK yang 
menggunakan pendekatan CDD disamping masyarakat juga pemerintah daerah.  

 
Kritik Filosofis terhadap Pola Pembangunan  

Berbasis Keputusan Masyarakat  
 

Pola pembangunan berbasis keputusan masyarakat (comunity-driven 
development atau CDD) dinyatakan sebagai konsekuensi logis dari teori pengambilan 
keputusan rasional (rational choice theory) (Narayan dan Pritchett, 2000). Teori itu 
sendiri dibangun sebagai analogi ekonomi neo-klasik ke dalam sosiologi (Coleman, 
1994). Dalam paradigma pembangunan desa, maka penerapakan teori tertuju kepada 
paradigma modernisasi. Konsekuensinya dalam paradigma pengembangan masyarakat 
ialah berbasis pasar. Demikian pula, pada tataran pemberdayaan masyarakat, teori ini 
masuk ke dalam paradigma pluralisme. Dengan membaca hal ini, dapat dikatakan 
bahwa logika pasar sedang memasuki pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia.
 Dengan menggunakan kategorisasi paradigmatik untuk pemberdayaan 
masyarakat, maka pola pembangunan berbasis keputusan masyarakat yang diusung oleh 
Bank Dunia jelas tergolong ke dalam paradigma pluralis. Dalam bagian ini akan 
dikemukakan landasan filosofis yang menunjukkan secara gamblang posisi 
paradigmatik tersebut.  
 
Tabel 3. Landasan Filosofis CDD 
Elemen Filsafat Non-CDD CDD 
Epistemologi 
(pengetahuan) 

Obyektifistik, subyektifistik Naturalistik (behaviorisme  tingkah 
laku alami/natural bisa diprediksi) 

Ontologi (realitas) Dualisme, monisme Pluralisme  
(entitas atom mandiri, terpisah-
pisah/terpencar) 

Aksiologi (nilai/etika) Naturalisme, rasionalisme etik,
intuisionisme etik 

Hedonisme  
(utilitarian  mencari kesenangan, 
mengurangi kesakitan) 

 
Beberapa hal krusial dapat dinyatakan di sini. Lihat Tabel 3. Epistemologi 

membandingkan kajian sistematik terhadap sifat, sumber dan validitas pengetahuan. 
Dengan kata lain epistemologi menelaah sifat penalaran, kebenaran dan proses 
mengetahui itu sendiri. Dalam hal ini aspek epistemologis akan menjadi landasan 
pemilihan metode, strategi, dan teknik pengambilan data untuk monitoring dan evaluasi 
CDD. Dengan epistemologi naturalistik, maka memungkinkan untuk melakukan 
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monitoring dan evaluasi CDD dengan (terutama) metode kuantitatif, maupun dengan 
metode kualitatif atau partisipatif. 

Teori-teori naturalistik tentang pikiran secara umum sepakat bahwa tidak ada 
yang namanya entitas pikiran, baik sebagai substansi maupun sebagai sebuah prinsip 
rasional aktif. Behaviorisme beranggapan bahwa hanya semua referensi yang berkaitan 
dengan mental yang merupakan referensi aktual terhadap sejumlah bentuk perilaku yang 
dapat dipelajari atau sebuah disposisi untuk bertindak dengan cara tertentu.  

Dalam kaitan ini tingkah laku para stakeholder CDD dipandang berlaku secara 
natural, atau memiliki suatu hukum alam tertentu. Demikianlah tingkah laku tersebut 
menjadi mudah diprediksi, sebagaimana suatu hukum alam bisa memprediksi 
mekanisme makhluk mati dan hidup di dunia ini. Inilah yang mengimplikasikan metode 
kuantitatif dalam CDD, karena memiliki kesamaan dalam meramal tindakan manusia. 
Dalam metode kuantitatif terdapat prinsip reliabilitas.  

Dimensi ontologi mengetengahkan pemahaman mengenai realitas. Dalam kaitan 
ini, aspek ontologis mengetengahkan isi atau materi untuk monitoring dan evaluasi 
CDD. Melalui pluralisme, CDD melihat setiap entitas realitas menjadi penting, dan 
masing-masing berdiri sendiri atau terdesentralisasi. 

Dalam pluralisme, apakah "yang nyata" itu diketahui melalui tidak berubahnya 
pengalaman, atau melalui objeknya, atau kecenderungannya, atau objek ideal atau 
relasi-relasi, sernuanya merupakan plural dalarn alam. Tidak ada penyelidikan 
spekulatif tentang "Satu" realitas atau. kecenderungan relijius terhadap dualisme dunia 
ini dan dunia yang akan datang, atau dualisme aktual dan ideal. Seperti digambarkan, 
dunia menunjukkan keberagarnan dan pluralitas. Filsafat kontemporer adalah 
pluralistik. 

Arti penting pluralisme dalam CDD pandangan atomistik, atau memandang 
realitas secara terpisah-pisah dan terpencar. Secara konseptual hal ini ditunjukkan oleh 
ide desentralisasi yang diusung dalam tiap proyek CDD. Selain itu akan muncul 
pandangan bahwa entitas-entitas lokal seperti CBO (Community-Based Organization) 
dan komunitas juga terpencar dan sulit terorganisasi dalam lingkup regional atau 
nasional. 

Dimensi aksiologi mengetengahkan etika alam melakukan tindakan. Dalam 
kaitan ini, dimensi aksiologis mengetengahkan pola analisis setelah monitoring dan 
evaluasi CDD dilaksanakan. Melalui aksiologi hedonisme, dan terutama utilitarianisme, 
maka CDD terutama dianalisis melalui teori-teori berbasis behaviorisme. 

Teori hedonistik tentang ”baik” mendasari salah satu bangunan teori tentang 
etika dalam filsafat Barat. Pada awalnya, teori naturalistik tentang hedonisme 
merupakan salah satu dari dua bentuk: (1) pencarian kesenangan semata; dan (2) 
pencarian eudaemonia, atau sesuatu yang baik secara personal (kebahagiaan). 
Eudaemonisme telah memberi karakter pada sebagian besar etika Yunani dan 
melibatkan pencapaian berlebihan terhadap tujuan sederhana dalam menemukan 
kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Etika Yunani pada dasarnya bersifat 
teleologis, yakni berkaitan dengan tujuan kehidupan yang baik atau sifat kebaikan 
sebagai tujuan hidup. 

Hedonisme awal bersifat egoistik (individual). Pada awal periode modern, 
Cumberland dan Bentham mengkonversi hedonisme tersebut ke dalam bentuk lebih 
kontemporer, yaitu hedonisme utilitarian. Bentham mengembangkan bentuk hedonisme 
utilitarian yang bersifat kuantitatif yang didasarkan pada prinsip utiliti, di mana 
"kebahagian terbaik adalah yang terbanyak" mendasari standar moral universal. Dengan 
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sendirinya dapat dikatakan bahwa orang tidak boleh melakukan hal-hal atau tindakan 
yang melawannya, atau yang tidak membawa tujuan tersebut.  

Pemikiran demikian selanjutnya membawa kepada prinsip manfaat, atau 
biasanya disebut prinsip kebahagiaan yang paling besar. Faktor-faktor yang perlu dilihat 
untuk menyusunnya ialah intensitas, lamanya, pasti-tidak pastinya, jauh-dekatnya 
kesenangan atau rasa sakit itu untuk seseorang, serta subur dan murninya manfaat untuk 
orang yang bersangkutan. Subur merujuk pada menghasilkan rasa senang (atau rasa 
sakit) yang lebih lanjut. Murni merujuk pada tidak bercampurnya rasa senang dari rasa 
sakit, atau sebaliknya. Untuk keperluan kepentingan umum, perlu dipelajari faktor luas 
dari aneka faktor di atas, yaitu jumlah banyaknya orang yang mengalami kesenangan 
atau kesakitan tersebut.  

Konsekuensi utilitarian dalam ketatanegaraan ditunjukkan oleh bentuk 
pemerintahan yang paling ideal, yaitu di mana warga negara mempunyai suara dalam 
pelaksanaan kekuasaan dan berpartisipasi secara nyata. Di dalamnya orang terlindung 
dari gangguan atau kerusuhan yang disebabkan oleh orang lain. Hal inilah yang 
kemudian dimaknai sebagai demokrasi. Yang dicita-citakan ialah demokrasi langsung. 
Namun karena orang-orang hanya dapat ikut ambil bagian pada urusan-urusan umum 
yang tidak terlalu besar, maka bentuk pemerintahan yang ideal ialah perwakilan. Untuk 
menghindari agar mayoritas perwakilan itu tidak menindas penduduk minoritas, maka 
minoritas harus diwakili secara proporsional. Namun syarat untuk mendapatkan hal itu 
ialah pendidikan yang menghormati kebebasan sejati setiap warga negara. 

Dengan kata lain, konsep ketatanegaraan dalam filsafat ini bersifat laissez fair, 
di mana yang dianggap paling baik ialah peran pemerintah yang sesedikit mungkin. Hal 
ini juga akan terefleksi dalam CDD, di mana sejauh mungkin peran pemerintah 
dipinggirkan, dengan alasan untuk mengarahkan pasar menuju persaingan sempurna. 
Konsep pasar semacam ini dipandang sebagai alat yang paling tepat dalam membagi 
sumberdaya secara adil. 
 

Kritik Teoretis terhadap Pola Pembangunan  
Berbasis Keputusan Masyarakat  

 
Teori Pengambilan Keputusan Rasional 
 Pola pembangunan berbasis keputusan masyarakat (comunity-driven 
development atau CDD) dinyatakan sebagai konsekuensi logis dari teori pengambilan 
keputusan rasional (rational choice theory) (Narayan dan Pritchett, 2000). Teori itu 
sendiri dibangun sebagai analogi ekonomi neo-klasik ke dalam sosiologi (Coleman, 
1994). Dalam paradigma pembangunan desa, maka penerapakan teori tertuju kepada 
paradigma modernisasi. Konsekuensinya dalam paradigma pengembangan masyarakat 
ialah berbasis pasar. Demikian pula, pada tataran pemberdayaan masyarakat, teori ini 
masuk ke dalam paradigma pluralisme. Dengan membaca hal ini, dapat dikatakan 
bahwa logika pasar sedang memasuki pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia. 
 Dari ekonomi neo-klasik diambil empat analogi berikut. Pertama, 
individualisme metodologis. Teori ini menjelaskan tindakan aktor dalam hubungannya 
dengan penyusunan sistem sosial yang melingkupinya. Sistem tersebut mempengaruhi 
tindakan aktor. Dalam tindakannya secara individual, aktor berperan secara rasional. 
Kombinasi tindakan aktor-aktor tersebut di dalam suatu institusi sosial kemudian 
mempengaruhi sistem. 
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Analisis di tingkat individual lebih disukai karena data biasanya dikumpulkan di 
tingkat individual dan kemudian disusun untuk menghasilkan data di tingkat sistem 
sosial. Selain itu "intervensi" dilakukan untuk menciptakan perubahan sosial.  

Kedua, prinsip maksimisasi atau optimisasi aktor. Lebih jauh lagi, aktor 
merupakan manusia yang dituntun oleh tujuan. Sekali tujuan tersebut diketahui, 
manusia akan meraihnya dengan cara yang paling efisien. Oleh sebab itu dipersyaratkan 
tujuan tersebut bertingkat. Demikian pula aturan, cara, atau jalan untuk meraih tujuan 
itupun hierarkis. Preferensi di antara kedua hierarki tersebut menghasilkan tindakan 
ekonomis atau efisien (Polanyi, 2003).  
 Ketiga, konsep optimum sosial (biasa pula disebut Pareto optimum). 
Penerapannya pada tingkatan sistem (bukan lagi individual) merujuk kepada keadaan di 
mana seseorang tidak bisa lagi memaksimalkan keuntungan tanpa merugikan pihak lain. 
Konsep ini sejalan dengan zero sum game dalam teori pertukaran yang akan 
disampaikan di bawah. Dalam teori pengambilan keputusan rasional, optimisasi ini 
berlangsung dalam interaksi dari tingkatan sistem ke tingkatan individual, dan 
sebaliknya dari tingkatan individual ke tingkatan sistem sosial.  
 Keempat, konsep kesetimbangan sistem. Sementara konsep optimum sosial di 
atas masih memungkinkan peran aktor, dalam konsep kesetimbangan sistem ini benar-
benar tindakan aktor tidak bisa lagi menentukan sistem. Hal ini disebabkan aktor tidak 
memiliki insentif untuk berubah. Contoh klasik untuk menunjukkan keadaan ini ialah 
dilema dua orang tahanan. Seorang dari mereka diperiksa. Jika ia tidak mengaku salah, 
maka kedua orang ini akan dihukum. Sedangkan jika ia mengaku salah, tetapi temannya 
tidak mengaku salah, maka hanya dia yang dihukum. Hal yang sama juga berlaku jika 
temannya saja yang memgaku salah. Jika keduanya mengaku salah, maka hukuman 
diperingan. Tindakan terakhir inilah yang paling menguntungkan keduanya, sehingga 
kemungkinan besar inilah tindakan yang akan mereka lakukan. 
 Di samping mengambil empat komponen dari ekonomi neo-klasik, teori 
pengambilan keputusan rasional juga mengambil empat elemen dari sosiologi. Pertama, 
meraih kegunaan justru dengan memberikan kontrol kepada aktor lain. Sumber daya 
adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Dalam 
kondisi informasi yang langka, maka kepastian hasil suatu tindakan menjadi minimal. 
Oleh karena itu aktor mempercayakan tindakan mengontrol ini kepada pihak lain. Pada 
saat itulah ia percaya, atau tepatnya menciptakan kepercayaan (trust), kepada pihak lain. 
Implikasinya terletak pada perubahan otoritas. Selanjutnva, keefektifan norma 
tergantung pada kemampuan melaksanakan konsensus itu. Konsensus antar aktor dan 
pelaksanaannyalah yang mencegah tanda-tanda ketakseimbangan perilaku kolektif. 
Namun, jika pemilik otoritas (yang memperoleh kontrol) ternyata banyak, sistem sosial 
menjadi tidak stabil. Massa akhirnya akan memilih kepada siapa kontrol akan dia 
berikan sesuai dengan keuntungan tertinggi yang akan dia peroleh. 
 Kedua, modal sosial (social capital). Modal sosial ialah aspek informal dari 
organisasi sosial yang mampu mendukung seorang aktor atau kelompoknya untuk 
memperoleh sumberdaya produktif. Keberadaan modal sosial tergantung dari kedekatan 
antar warga, kelangsungan suatu hubungan sosial yang sudah terjalin, dan kemajemukan 
relasi (orang yang memiliki beragam status dan peranan, lalu berinteraksi dengan orang 
lain yang juga memegang peranan majemuk, secara tidak langsung akan memperoleh 
keuntungan yang majemuk atau berlipat pula). 
 Ketiga, lahirnya hak dari masyarakat. Sejauhmana suatu tindakan tergolong 
rasional dalam suatu konteks sosial tergantung kepada distribusi hak di sana. Dengan 
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demikian hak tersebut diperoleh dari proses sosial lebih lanjut, sebagai hasil tindakan 
yang menguntungkan atau untuk kepentingannya sendiri maupun kelompoknya. 
Implikasinya akan muncul pula hierarki tindakan, yaitu sejauhmana tindakan itu akan 
memberikan hak yang lebih besar. Jika distribusi hak tidak merasa, bisa terjadi proses 
sosial untuk memperoleh hal tersebut berujud pada konflik.  
 Sampai di sini menjadi menarik untuk membandingkan pandangan teori ini 
tentang hak, dan penegasan dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan 
(SNPK) yang mendasarkan diri pada hak orang miskin. Kembali diungkapkan di sini, 
bahwa minimal terdapat dua pandangan yang berbeda ketika konsep tentang hak ini 
dimasukkan ke dalam pembangunan untuk menanggulangi kemiskinan. Kelompok LSM 
memandangnya sebagai energi tambahan untuk menggerakkan masyarakat, 
menyadarkan masyarakat akan solidaritas yang bisa dituntut, lalu menedesakkan 
perubahan struktural yang lebih adil. Akan tetapi teori pengambilan keputusan rasional, 
dan nanti konsekuensinya ke dalam pola pembangunan berbasis keputusan masyarakat 
(CDD) maupun Program Pengembangan Kecamatan (Program PPK) memandangnya 
sebagai instrumen untuk bertindak rasional. Di dalamnya selalu ada hierarki tindakan, 
tidak selalu berujud perubahan struktural, tetapi tetap rasional untuk mengambil 
tindakan teraman ketika menghadapi tekanan struktur yang dipandang ketat. Tuntutan 
hak dari orang miskin, misalnya, tidak selalu ditanggapi sebagai perubahan struktural 
melainkan bisa berupa pemenuhan sepotong-sepotong.  
 Keempat, kelembagaan, yang memainkan dua peranan. Kelembagaan tersebut 
mengagregatkan tindakan-tindakan individu untuk membentuk sistem sosial. Di 
samping itu, kelembagaan juga menerjemahkan kebutuhan sistem sosial ke dalam 
tindakan-tindakan individu. Sesuai dengan tingkat kesulitan perolehan sumberdaya pada 
masing-masing masyarakat, maka di sana akan ditemukan kelembagaan yang berbeda 
dalam rangka memperoleh sumberdaya tersebut.  
 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.  
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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. Dalam hal PPK, 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 perlu dilakukan untuk menjalan suatu kontra pluralisme yang 
menyebabkan tiap pihak terpencar.  
 
Teori Pertukaran 

Exchange theory (teori pertukaran) mengasumsikan posisi yang sejajar di antara 
dua pihak yang berhubungan. Hal ini sulit dilaksanakan pada program penanggulangan 
kemiskinan, yaitu antara golongan miskin dan pihak pembawa proyek. Di samping itu, 
alasan yang lebih mendasar ialah kebiasaan pola alokasi sumberdaya komunitas 
berdasarkan pola-pola distributive economy. Dalam pola terakhir ini terdapat posisi 
yang tidak sejajar antar dua pihak. Pihak yang subordinat dipaksana untuk menyerahkan 
sumberdaya kepada pihak yang superior. Baru setelah terkumpul pada pihak lapisan atas 
ini, kemudian disebarkan lagi kepada lapisan bawah. Konsep yang berasal dari 
Indonesia misalnya oriental despotisme (despotisme Timur) atau Asian economy 
(ekonomi Asia).  

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 
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berarti bahwa risiko meningkatnya reaksi negatif adalah bagian penting dalam 
kekuasaan menghukum. 

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.  
 
Desain Teoretis CDD dan Program PPK 

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 
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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. 

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 
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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 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. 
 
Kritik Teoretis 

CDD dapat didefinisikan sebagai kontrol keputusan dan sumberdaya oleh 
komunitas. Ini merupakan kata kunci dalam mendefinisikan kegiatan 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. Lihat 
Gambar 2. 

Dalam kaitan itu, dukungan yang bisa diberikan oleh organisasi yang demand-
responsive mencakup penguatan kelembagaan dan keuangan komunitas. Dalam konteks 
PPK, hal ini diwujudkan dalam pembentukan Pokmas (kelompok masyarakat)  dan 
UPK (Unit Pengelola Keuangan, yang kini menjadi Unit Pengelola Kegiatan). 
Dukungan lainnya dalam bentuk akses informasi, terutama informasi mengenai proyek 
itu sendiri. Dukungan berikutnya ialah hubungan fungsional kelompok dengan lembaga 
formal, dalam hal ini ialah aparat desa, kecamatan, Pemda, bahkan sampai aparat 
Pemerintan Pusat. Selain itu Pokmas diberi pengalaman untuk berhubungan dengan 
BRI. 
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Gambar 2. PPK dalam Arahan Teori Pertukaran 

 
  

Dengan definisi demikian, CDD menjadi 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. 
Namun berbeda dari kaidah teori pengambilan keputusan rasional untuk 
menghindarinya, 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. Pada satu sisi hal ini bisa 
dimaknai sebagai upaya untuk menuju pasar bersaing sempurna, terutama untuk 
menerapkan prinsip laissez faire dalam ranah utilitarian. Namun di sisi lain hal ini bisa 
dimaknai sebagai kegagalan pemerintah dan swasta dalam mengalokasikan sumberdaya 
secara adil melalui mekanisme pasar. 

Jika diamati secara lebih teliti, ternyata pola hubungan CBO tersebut bersifat 
zero sum game. Ketika hanya berhubungan dengan pemerintah pusat, sebetulnya sedang 
muncul asumsi kekuasaan Pemda yang rendah. Ketika berhubungan hanya dengan 
Pemda, terkandung asumsi bahwa kekuasaan Pemerintah Pusat sedang berkurang. Hal 
yang sama juga terjadi ketika berhubungan dengan pihak swasta dan LSM, yaitu asumsi 
bahwa kekuasaan Pemda rendah. Lihat Gambar 3. 

Dalam konteks CDD, tampaknya terdapat kecenderungan penerimaan upaya 
penanggulangan kemiskinan secara multisektoral. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa 
pendekatan multisektoral mendatangkan keuntungan terbanyak. Keuntungan tersebut 
muncul dari efisiensi yang relatif tinggi dalam pelaksanaan pekerjaan, serta impaknya 
yang besar dalam penanggulangan kemiskinan. Lihat Gambar 4. 

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-pihak 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. 
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Gambar  3. “Zero Sum Game” dalam CDD 

 
 

 
Gambar 4. Pola Pengambilan Keputusan dalam PPK 

 
 

Konsep CDD di atas memiliki implikasi khusus terhadap definisi kemiskinan 
dan pemberdayaan masyarakat. Kemiskinan dimaknai sebagai ketiadaan kebebasan 
memilih, ketiadaan kepemilikan sumberdaya yang langka, ketiadaankemampuan untuk 
menentukan hierarki kebutuhan, bahkan ketiadaan tujuan hidup.  

Disamping itu, pemberdayaan diartikan sebagai hasil dan proses dari CDD. Oleh 
karenanya pemberdayaan merupakan perluasan kebebasan memilih dan bertindak. 
Adapun tindakan yang terpenting mencakup: 

1. Perluasan aset dan kapabilitas penduduk miskin 
2. Partisipasi untuk bernegosiasi, mempengaruhi, mengontrol, memperoleh 

akuntabilitas lembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka 
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CDD telah menggerakkan garis permintaan dari semula tegak lurus menjadi 
serong (lebih elastis). Begitu pula daris penawaran proyek dari datar menjadi serong 
(elastis) pula. Hal ini mendorong pengambilan keputusan secara rasional. 

Dalam kaitan dengan CDD di atas, elemen pemberdayaan yang penting 
mencakup akses terhadap beragam informasi di atas, inklusi dan partisipasi dari 
bergaam stakeholder program, serta akuntabilitas dari program yang sedang 
dilaksanakan.  

Setelah di atas disampaikan bias teoretis ke dalam CDD, selanjutnya di sini 
disampaikan bias CDD dalam PPK. PPK dapat disebut sebagai salah satu program 
pemerintah yang didasarkan pada pendekatan CDD. Ciri pokok yang segera terlihat di 
sini ialah adanya ruang pengambilan keputusan sumberdaya yang dilakukan oleh CBO 
(yaitu pokmas dan UPK).  

Jika dibandingkan dengan definisi CDD, jelaslah bahwa pengembangan CBO 
sebagai pengambil keputusan atas sumberdaya yang langka telah dilaksanakan. Di 
samping itu hasil pertukaran antara pemberi proyek dan CBO telah menghasilkan 
beragam komponen proyek.  
 Yang belum berjalan secara lancar dalam PPK ialah aspek CDD yang berkenaan 
dengan demand responsive organization. Memang selama ini telah ada peran dari 
pemerintah pusat. Namun secara mendalam perlu dipertanyakan, sejauhmana tidakan itu 
dilaksanakan dengan ide dari pemerintah sendiri, atau merupakan konsekuensi dari 
persyaratan para donor, sebagaimana tersaji dalam suatu hasil penelitian atas program-
program pemberdayaan.  
 Pada saat yang sama perlu pula dipertanyakan, sejauhmana peran sektor swasta. 
Apakah selama ini peran sektor swasta bisa diperankan oleh fasilitator/ NMC (National 
Management Consultant). Kiranya jawaban ini sulit diiyakan, mengingat peran 
fasilitator yang seharus bersifat non-profit (keswadayaan) bertentangan dengan sifat 
swasta sebagai lembaga profit. 
 Hal yang sama juga bisa dipertanyakan kepada LSM. Sekalipun terdapat peran 
fasilitator, ternyata di sana bukan LSM yang berkiprah. Bahkan LSM hanya muncul 
dalam tahapan monitoring dan evaluasi. Keikutsertaan tersebut tidak cukup untuk 
merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan. 
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