
Bab 10
Perspektif Teori, Budaya dan Kemiskinan

di Pulau-Pulau Kecil

Lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth (Prov 10.4)
…Of all diseases, hunger is the greatest (Buddha Gautama)

1. Pendahuluan

Diantara berbagai penyebab kemiskinan yang sering disebut,

aspek kultural merupakan salah satu penyebab utama yang paling

disebutkan. Budaya memiliki iga dimensi yang saling menyatu satu

sama lain yakni hasil karya, cipta dan rasa manusia. Transmigran

lebih maju dengan karya pertanian pangan dan hortikultura dibanding

penduduk non transmigran karena memiliki budaya frontier, pekerja

keras mengelola pertanian secara intensif dan kapasitas adaptif yang

tinggi terhadap perubahan yang tidak menentu. Penduduk non

transmigran kurang maju karena dianggap memiliki budaya cepat

puas, mengelola pertanian secara ekstensif dan terbiasa dimanja oleh

alam. Dalam hal ini ada nilai budaya immateril didalam jiwa manusia

yakni segenap perasaan dan ide untuk mencipta yang selanjutnya akan

melahirkan budaya material dalam bentuk teknologi atau karya cipta.

Berbeda dengan etnik pribumi yang lebih suka menjadi

pegawai negeri, budaya etnik China lebih suka menjadi pengusaha

karena sejak dini telah ditanamkan budaya berbisnis, berani

mengambil risiko, hemat, kerja keras dan kemauan berprestasi.

Sejumlah program dan anggaran yang massif telah digunakan untuk

penanggulangan kemiskinan, tetapi percepatan penurunan angka

kemiskinan masih lambat dan perbaikan mutu hidup penduduk miskin
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belum berkualitas. Hal ini lebih dominan disebabkan faktor budaya

komunitas di wilayah tersebut. Maka budaya malas, kata Salomo,

adalah sumber kemiskinan dan kelaparan, sedangkan kelaparan,

menurut Gautama, adalah penyakit terbesar diantara semua jenis

penyakit di muka bumi.

Sebenarnya ada dua faktor penentu kemiskinan yang dapat

dikategorikan sebagai faktor internal dan eksternal. Budaya tergolong

faktor internal, ada di dalam diri penduduk miskin, terkait dengan

teori modernisasi. Kebijakan pemerintah (struktural) dan kondisi

sumberdaya alam yang kritis tergolong faktor eksternal dan terkait

erat dengan teori ketergantungan. Oleh karena itu dalam bab ini akan

didiskusikan teori pembangunan, orientasi nilai budaya dan

kemiskinan di pulau-pulau kecil. Bagian pertama akan didiskusikan

mengenai teori pembangunan di dunia ketiga, dilanjutkan dengan

analisis orientasi nilai budaya dan kemiskina dan kemudian diakhiri

dengan bagian penutup.

2. Perspektif teori pembangunan dunia ketiga

Jika dunia pertama disebut kapitalis dan dunia/negara kedua

sosialis maka dunia ketiga yang dimaksud adalah negara sedang

berkembang yang sebagian besar penduduknya masih hidup dalam

kemiskinan. Teori pembangunan di dunia ketiga cukup banyak, tiga

diantaranya adalah teori modernisasi, teori ketergantungan dan teori

pasca-ketergantungan (Budiman, 1995). Kemiskinan di pulau kecil

tentu terkait dengan ketiga teori tersebut. Disatu sisi kemiskinan

merupakan produk budaya dan mutu sumberdaya manusia. Disisi lain



267

kemiskinan juga ditentukan oleh kebijakan pemerintah yang belum

pro-poor dan ketergantungan terhadap produk luar daerah.

2.1. Teori Modernisasi

Dalam pandangan teori modernisasi, faktor penentu bagi

seseorang agar dapat keluar dari kemiskinan ada didalam diri orang

itu sendiri (internal). Ada beberapa faktor internal yang penting

dikenali. Pertama, kemauan berprestasi yang sering disebut n-ach atau

need of achievement (McClelland, 1971). Kemauan berprestasi

ditandai oleh sumberdaya manusia yang giat bekerja dan menjadi

pembelajar, tidak cepat puas dan suka tantangan untuk menghasilkan

prestasi yang lebih baik. Kedua, memiliki ciri manusia modern yakni

berpendidikan, memiliki pengalaman kerja di perusahaan (swasta)

atau berjiwa kewirausahaan dan terkena sentuhan media massa

(Inkeles dan Smith, 1974). Dalam hal ini pendidikan formal memang

penting tetapi pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal

tidak akan menyelamatkan kehidupan ekonomi. Dua faktor terakhir,

pengalaman bekerja untuk meningkatkan ketrampilan dan sentuhan

media massa untuk meningkatkan akses terhadap informasi

merupakan faktor penting menyelamakan seseorang dari kemiskinan.

Ketiga, faktor-faktor non ekonomi (Hoselitz, 1971) yakni

pembangunan kelembagaan.  Kelembagaan tidak hanya organisasinya

tetapi mengandung nilai untuk pemicu kemajuan (values driven).

Oleh karena itu kelembagaan merupakan basis pemasok tenaga kerja

yang tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki memiliki etos kerja,

berani mengambil risiko dan berjiwa entrepreneurship. Hal ini yang

terlupakan sebagai landasan penting dalam pra-syarat lepas landas
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tahapan pertumbuhan ekonomi. Kenyataannya sektor swasta belum

berperan nyata dalam pembangunan ekonomi daerah, baik sebagai

sumber investasi maupun penyerapan tenaga kerja, karena sebagian

besar sumber dana pembangunan di daerah yang dikelola swasta

masih bersumber dan bergantung dari anggaran pemerintah pusat.

Menurut Rostow (1966) ada lima tahapan pertumbuhan

ekonomi suatu negara: (1) masyarakat tradisional; (2) pra-kondisi

lepas landas; (3) lepas landas; (4) bergerak ke kedewasaan; dan (5)

konsumsi massa tinggi. Proses perubahan masyarakat dari tradisional

(miskin) ke masyarakat konsumsi massa tinggi (kaya) tidak berjalan

mulus karena terabaikannya faktor-faktor non ekonomi yang

seharusnya menjadi prasyarat keharusan (necessary condition)

sebelum lepas landas. Kelembagaan yang lemah akan berdampak

terhadap salah satu prasyarat yang masih sulit terpenuhi untuk lepas

landas yakni investasi untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan

percepatan pertumbuhan ekonomi.

2.2. Teori ketergantungan

Teori ketergantungan menolak jawaban yang diberikan oleh

teori modernisasi. Menurut teori ketergantungan, kemiskinan terjadi

karena struktur perekonomian atas nama perdagangan bebas

(globalisasi).  Dalam hal ini globalisasi bersifat tidak adil dimana

yang kuat melakukan eksploitasi terhadap yang lemah sehingga

surplus di negara kurang maju akan selalu mengalir ke negara-negara

industri maju. Oleh karena negara yang kurang maju menjadikan

Negara maju sebagai model ideal maka semakin berusaha semakin

sulit mengejar kemajuan di negara maju. Akibatnya kesenjangan antar
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negara semakin besar dimana negara miskin tetap semakin miskin dan

negara maju tetap semakin kaya.

Mengapa negara maju penghasil industri (center of center)

selalu lebih maju dari negara pinggiran (center of periphery atau

periphery of periphery) yang menghasilkan komoditas atau produk-

produk pertanian? Jawabannya karena nilai tukar produk pertanian

(barang-barang primer) lebih rendah nilainya dan sifatnya tidak

elastic. Artinya peningkatan pendapatan tidak akan diikuti perilaku

menaikkan konsumsi produk pertanian yang dihasilkan negara yang

kurang maju tetapi justru cenderung akan meningkatkan konsumsi

barang-barang industri yang dihasilkan oleh negara maju.

Oleh karena itu, menurut pemikir teori ketergantungan,

negara pinggiran harus melakukan industrialisasi sendiri yang dimulai

dari substitusi barang-barang impor. Industri yang mulai dibangun

tersebut perlu diproteksi (campur tangan) oleh pemerintah agar tidak

menjadi korban industri besar. Dalam hal ini keterkaitan dan model

organisasi antara usaha besar, sedang, kecil dan industry rumah

tangga perlu ditata ulang untuk menciptakan sistim perekonomian

berkeadilan dan berkerakyatan. Pemerintah seharusnya mulai

melakukan inisiatif berupa campur tangan, ulur tangan dan melepas

(hand over) pada waktu yang tepat ke para pengusaha ketika industri

tersebut sudah mandiri, memiliki pasar sendiri dan mampu bersaing

dengan industri sejenis.

Jika tidak ada upaya industrialisasi di negara pinggiran maka

negara pinggiran selamanya akan menjadi wilayah jajahan

(imperialisme dan kolonisasi) negara industri maju. Kolonisasi akan

terus berlanjut, paling tidak karena tiga alasan yang sering disebut
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sebagai kelompok teori 3G: God, Glory and Gold (Winks, 1963). Jika

jenis pertama bermotifkan penyebaran ajaran agama, motif kedua

berbasis kemuliaan dan kekuasaan, maka jenis ketiga (paling

dominan) adalah keserakahan ekonomi (Sen, 2001). Ringkasnya,

negara industri maju yang sudah mapan tetap berusaha melakukan

ekspansi ekonomi agar semakin maju dan menguasai masa depan.

Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa imperialisme,

kolonisasi dan kapitalisme ke dunia ketiga ternyata tidak serta merta

menciptakan kapitalisme di dunia ketiga yang sama seperti di negara

industri maju. Buktinya, selama ini, industrialisasi di dunia ketiga

(negara pinggiran) ternyata tidak berkembang, bahkan tetap kerdil,

stagnan dan tidak bisa besar (Cardoso, 1973). Mengapa? Alasannya

karena meningkatnya produksi hasil pertanian di dunia ketiga tidak

diikuti oleh pergeseran budaya masyarakat dari sektor pertanian dan

pedesaan ke industri di perkotaan yang dimotori oleh munculnya

kelas menengah seperti pedagang dan tuan tanah. Kecuali itu, dunia

ketiga tergantung terhadap barang modal impor karena tidak mampu

menghasilkan barang modal yang kompetitif melalui kemajuan

industri, sains dan teknologi di dalam negeri. Maka keuntungan yang

diperoleh dari komoditi primer akan habis untuk membeli barang-

barang konsumsi dan barang modal yang dihasilkan oleh negara

industri. Masalahnya, semakin tinggi tingkat pendapatan di dunia

ketiga maka akan semakin tinggi tingkat konsumsi barang-barang

industri dan barang modal yang dihasilkan oleh negara maju.

Oleh karena itu menurut Frank (1969), pembangunan

industrialisasi hanya menguntungkan kalangan pemilik modal asing,

elit minoritas pengusaha dan pemerintah negara-negara maju dan
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kaum borjuisnya. Negara pinggiran lebih banyak dirugikan karena

hanya mengandalkan potensi sumberdaya alam dan tenaga kerja yang

kurang terampil dengan upah murah pada perusahaan pemilik modal

asing. Lebih spesifik, ciri-ciri kerugian di negara pinggiran antara

lain: (a) kehidupan ekonomi tergantung dari negara industri; (b)

kalaupun ada kerjasama dengan modal asing, hal itu hanya terbatas

dengan kelas-kelas berkuasa di negara pinggiran yakni pejabat

pemerintah, elit minoritas pengusaha-pedagang dan kelas tuan tanah

serta lembaga swadaya masyarakat yang pro-kapitalis; (c) terjadi

ketimpangan yang semakin besar antara yang kelompok penduduk

kaya dan miskin; dan (d) berbagai jenis bantuan hibah atau pinjaman

lunak akan terus dilakukan untuk pendidikan dan pemberdayaan serta

kemandirian masyarakat madani yang sebenarnya akan sulit terwujud

sebagai bentuk intervensi halus dari kolonisasi ekonomi dan kultural.

2.3. Teori pasca ketergantungan

Jika terjadinya kemiskinan menurut teori modernisasi lebih

menekankan kesalahan pada aspek internal dan sumberdaya manusia

negara kurang maju (pinggiran) dan teori ketergantungan lebih

menekankan kesalahan pada aspek eksternal yakni negara maju, maka

teori pasca ketergantungan lebih menekankan pada aspek totalitas

sistem. Dalam hal ini, ada model keterkaitan dan saling tergantung

antara faktor internal di dunia ketiga dengan faktor eksternal dari

dunia industri maju yang menciptakan kemiskinan di negara kurang

maju. Oleh karena itu, kemiskinan perlu dilihat dari perspektif sistem

yakni ketergantungan dalam kesalingtergantungan (Wallerstein,

Immanuel, 1973). Artinya, hubungan antara negara sedang



272

berkembang atau negara kurang maju dengan negara industri maju

tidak dilihat sebagai hubungan yang selalu merugikan negara yang

sedang berkembang. Keuntungan yang diperoleh dari hubungan antar

Negara maju dan kurang maju sangat tergantung bagaimana negara

sedang berkembang menata diri dan mengambil peluang keuntungan

dari interaksi perdagangan global yang sedang berlangsung.

Dalam perkembangannya, negara maju ternyata menghadapi

tantangan tersendiri, misalnya masalah industri karena mahalnya upah

tenaga kerja. Akibatnya pembangunan industri di negara maju

tersebut akan lebih efisien jika dibangun di negara ketiga dimana

upah tenaga kerja masih tergolong murah. Ini merupakan peluang

yang dapat diambil oleh negara ketiga untuk mulai mengembangkan

industri (mulai dari barang-barang substitusi impor) dan menjual

produk berdaya saing di pasar nasional, regional dan global.

Selain itu, pembangunan di duna ketiga selama ini lebih

menekankan sisi geopolitik. Dalam perspektif ini setiap negara,

daerah, pengusaha atau individu bekerja keras memperbaiki

kemampuan untuk meraih keuntungan dan sumberdaya yang lebih

banyak untuk masa depannya sendiri tanpa peduli masa depan negara

atau orang lain.  Akibatnya tidak hanya ketimpangan pemerataan dan

kemiskinan yang terjadi tetapi juga kerusakan lingkungan yang pada

gilirannya akan mengancam kehidupan bersama seluruh umat

manusia di muka bumi.

Oleh karena itu alternatif model pembangunan yang lebih

relevan dibangun di masa depan bukan geopolitik yang membangun

ekonomi berbasis persaingan, tetapi membangun ekonomi berbasis

kebersamaan yang disebut sebagai Politik Biosfer (Rifkin, 1991).
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Artinya, semua umat manusia hidup dalam satu bumi atau kapal

ruang angkasa (Korten, 1990). Maka masalah yang dihadapi negara,

daerah, pengusaha atau individu berkaitan dengan masalah Negara,

pengusaha atau individu lain sehingga pengelolaannya memerlukan

kebersamaan (bukan kompetisi) demi kedamaian, keharmonisan dan

keberlanjutan kehidupan generasi umat manusia di bumi.

Oleh karena itu menyalahkan faktor internal semata dan

melakukan revolusi sosial dengan memutuskan hubungan dengan

negara kapitalis dan memulai membangun negara sendiri secara

alamiah dengan modal sendiri, tanpa hutang luar negeri, tampaknya

bukan jalan keluar yang tepat. Sebaliknya, menyalahkan faktor

internal atau faktor eksternal semata juga akan kurang tepat.

Alternatifnya adalah melihat secara proporsional antara faktor internal

dan eksternal seperti yang disarankan teori sistem dunia. Salah

satunya adalah mengembangkan industri berbasis sumberdaya local

serta mendorong terwujudnya substitusi industri yang di negara maju

semakin tidak efisien karena upah tenaga kerja yang semakin mahal.

Intinya adalah meningkatkan produk bersaya saing dengan

menciptakan inovasi dan teknologi barang modal yang semula

tergantung dari negara maju tetapi secara bertahap mampu dihasilkan

sendiri tanpa tergantung dari negara industri maju.

Implikasinya, pembangunan barang modal dan teknologi ini

memerlukan kerjasama antara ilmuwan sosial yang membangun

kapasitas sumberdaya manusia dengan ilmuan yang bergerak dalam

bidang sains dan teknologi. Selama ini spesialisasi keilmuan dan

penelitian lebih dominan daripada riset lintas disiplin. Oleh sebab itu,

kerjasama lintas disiplin antara ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu sains
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dan teknologi merupakan pilihan yang mungkin lebih baik menuju

kemandirian bangsa dalam hal ekonomi, sosial budaya dan teknologi

(Sajogyo dan Somantri, 2006). Maka pembiayaan penelitian lintas

bidang sosial, sains dan teknologi untuk menghasilkan barang modal

dalam negeri yang sesuai dengan budaya masyarakat. Hal ini akan

mengurangi ketergantungan impor sambil menjaga kesetaraan dan

membangun hubungan harmonis dan saling menguntungkan dengan

negara industri.

Apa implikasi teori pembangunan dunia ketiga terhadap

kemiskinan di pulau-pulau kecil? Pertama, kemiskinan yang terjadi di

pulau-pulau kecil dapat disebabkan faktor internal sesuai pemikiran

teori modernisai: cepat puas, rendahnya kemauan berprestasi, tingkat

pendidikan, pengalaman kerja dan ketersentuhan media massa. Faktor

non ekonomi masih belum mendapat perhatian serius yakni

pembangunan kelembagaan untuk mempersiapkan tenaga kerja

terampil dan berpengalaman (wirausahawan) untuk mendorong

investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Masalahnya bagaimana

melakukan transformasi pola pikir, sikap dan perilaku generasi muda

dari budaya birokrasi menjadi pegawai negeri ke budaya industri atau

korporasi menjadi wirausahawan.

Kedua, kemiskinan yang terjadi di pulau-pulau kecil juga

karena ketergantungan yang tinggi terhadap impor pangan dan non

pangan. Masyarakat di pulau kecil Maluku lebih banyak menjadi

konsumen produk luar daripada menjadi produsen penghasil komoditi

dan produk untuk konsumsi sendiri. Lapisan penduduk kaya pun

cenderung membelanjakan uangnya untuk barang-barang konsumsi

dan barang modal yang diimpor dari luar daerah atau impor.
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Akibatnya, perbaikan pendapatan yang diperoleh dari gaji, produksi

komoditas primer dan usaha lain habis untuk membeli barang industri

dari daerah atau negara lain, termasuk komoditi primer yang

sebenarnya mampu dihasilkan sendiri.

Ketiga, kemiskinan yang terjadi memang karena ekonomi

daerah Maluku, mau tidak mau, tidak terlepas dari pengaruh ekonomi

nasional dan global.  Dalam hal ini Maluku ternyata belum berhasil

mengubah keunggulan komparatif potensi sumberdaya alamnya untuk

menciptakan produk berdaya saing atau menjadi keunggulan

kompetitif. Bahkan pembiayaan pembangunan wilayah (93% lautan)

masih terlalu kecil karena hanya mempertimbangkan luas wilayah

darat dan jumlah penduduk. Konsekuensinya Maluku belum mampu

memanfaatkan peluang yang ditawarkan globalisasi, sehingga hanya

menjadi ‘pelengkap penderita’ dalam persaingan yang dibangun oleh
kapitalisme dan perdagangan global. Oleh karena teori modernisasi

lebih dominan menjelaskan kemiskinan di Indonesia, termasuk di

pulau-pulau kecil, berikut akan didiskusikan secara khusus aspek

budaya dan kemiskinan.

3. Budaya dan kemiskinan di pulau-pulau kecil

Budaya mengandung makna akal budi, mengandung pola

sikap yang mengandung pandangan hidup dan pikiran, pola tindakan

dan kelakuan yang berisi organisasi sosial, dan pola sarana benda-

benda yang mengandung teknologi buatan manusia. Pengertian lebih

luas mengenai budaya adalah meliputi segala hasil karya, rasa dan

cita-cita manusia yang terkandung didalam kelembagaan sosial.

Artinya, perubahan kebudayaan berarti melakukan perubahan
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kelembagaan mencakup semua hal tentang apa yang dipikirkan (ide),

dirasakan dan dihasilkan (karya) manusia.

Kluckhohn (1958) dalam Sajogyo (2001) menulis ada tujuh

unsur budaya universal di dunia yakni teknologi, ekonomi atau mata

pencaharian,sistem sosial, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan

agama. Dengan demikian, agama adalah bagian dari budaya dan nilai-

nilai yang terkandung dalam ajaran agama seharusnya menjadi salah

satu penciri utama budaya seseorang atau sekelompok orang.

Teknologi merupakan unsur budaya yang paling mudah berubah

sedangkan agama merupakan unsur budaya yang paling sulit berubah.

Tujuan adanya budaya adalah mulia yakni melindungi diri

dari alam, mengatur hubungan antar manusia dan wadah segenap

perasaan manusia (Soekanto, 1983).  Maka budaya penting untuk

mempertahankan eksistensi manusia di alam, menjaga hubungan antar

manusia yang lebih harmonis sekaligus tempat berbagai perasaan.

Jika budaya tidak ada lagi perannya maka yang terjadi adalah

sebaliknya dimana alam menjadi rusak karena ulah manusia,

hubungan antar sesama menjadi tidak harmonis dan wadah perasaan

manusia telah tergantikan oleh materi dan teknologi.

Aspek budaya sebenarnya melekat dalam setiap dimensi

kemiskinan. Budaya berkaitan dengan etos kerja, sikap hidup,

perilaku konsumtif atau produktif, termasuk budaya kurang

menghargai hasil karya dan prestasi orang lain, mentalitas menerabas

dan lebih menyukai pekerjaan sebagai pegawai (negeri) daripada

wiraswasta. Memberikan bantuan (zakat), Corporate Social

Responsibility dari perusahaan, bantuan pendidikan serta asuransi
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kesehatan juga tidak terlepas dari aspek budaya. Bahkan korupsi juga

telah menjadi budaya yang mengakibatkan kemiskinan.

Hal menarik adalah bahwa budaya merupakan salah satu

pembentuk karakter kepribadian manusia disamping tiga faktor lain

yakni faktor biologis (genetik), lingkungan alam dan lingkungan

sosial. Pertanyaannya, apakah kemiskinan sebagai suatu karakter atau

kepribadian manusia merupakan produk dari budaya masyarakat yang

sebenarnya telah kehilangan identitas budaya aslinya? Apakah

kemiskinan produk dari faktor biologis, lingkungan alam dan/atau

lingkungan sosial? Manakah yang paling dominan menentukan

kepribadian dan kemiskinan: budaya, biologis, lingkungan alam atau

lingkungan sosial? Ringkasnya, apakah seseorang miskin karena

faktor budaya, keturunan, alam atau sosial?

Tanpa mengurangi pengaruh faktor lainnya, dalam hal ini

akan dibahas aspek budaya yang paling mendasar dan lebih dominan

menentukan kemiskinan.  Alasannya keluarga miskin tidak selalu

akan melahirkan generasi miskin, lingkungan alam yang miskin

belum tentu menciptakan masyarakat yang miskin, demikian pula

masyarakat yang miskin tidak selalu menjadi alasan melahirkan

generasi yang miskin. Pada prinsipnya, budaya dapat mengubah yang

miskin menjadi tidak miskin baik karena alasan biologis, lingkungan

alam maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu orientasi nilai

budaya menjadi penting untuk didiskusikan untuk mencari hubungan

antara budaya dan kemiskinan.

Manusia menghadapi paling tidak 5 realitas dalam hidupnya:

(1) relasi sosial; (2) hidup; (3) waktu; (4) lingkungan alam; dan (5)

karya. Bagaimana setiap masyarakat memiliki pandangan atau
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orientasi budaya mengenai kelima aspek tersebut akan berkaitan

dengan kemiskinan di wilayah tersebut. Kerangka pikir analisis

budaya (Kluckhohn, 1958 dalam Sajogyo, 2001; Soekanto, 1983)

mengenai kelima realitas dan orientasi nilai budaya terhadap realitas

tersebut akan menghasilkan 12 sikap dan perilaku manusia terhadap

realitas sosial. Keduabelas sikap dan perilaku tersebut (Tabel 29).

Kerangka pikir ini akan digunakan untuk menganalisis budaya

masyarakat di pulau-pulau kecil seperti Maluku.

Tabel 29. Orientasi nilai budaya dan realitas sosial

Realitas social Orientasi Nilai Budaya

1. Relasi social Lineal Collateral Individual

2. Lingkungan alam Subjugation Harmony Mastery

3. Waktu Masa lalu Masa kini Masa depan

4. Hidup Derita Netral Baik

5. Karya Doing Being Becoming

3.1. Orientasi nilai budaya tentang relasi sosial

Relasi sosial yang terjadi antar komunitas di pulau-pulau

kecil Maluku dapat diinterpretasi  kedalam beberapa dimensi.

Pertama, relasi sosial di pulau-pulau kecil pada mulanya masih

dominan bersifat kolateral atau komunal. Dalam budaya  Maluku

dikenal istilah “masohi” sebagai bentuk kerja sama untuk mencapai

tujuan bersama.  Dalam kelompok lebih kecil dikenal istilah “maanu”
atau kerjasama anggota kelompok dalam memanen sagu atau cengkeh

dengan sistem bagi hasil antara pemanen dan pemilik. Selain itu, ada

juga budaya “sasi” yakni memberikan selang waktu untuk tanaman
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atau hasil laut agar tidak dipanen.  Dalam hal pemilikan lahan

pertanian bersama atau tanah milik keluarga/marga dikenal istilah

“makan bersama” yang berarti setiap anggota keluarga mempunyai

hak atas hasil panen dari lahan milik bersama tersebut. Disamping

laut atau pesisir pantai sebagai milik bersama (common property)

masyarakat desa, dikenal juga istilah “tanah petuanan desa” dimana

setiap warga desa diberikan hak untuk membuka lahan di lahan

tersebut. Ada desa adat (baca: negeri dengan beberapa kampung,

dusun atau anak desa) memiliki tanah petuanan  yang cukup luas.

Status pemilikan tanah tersebut adalah milik desa walaupun status

pemanfaatannya telah dikerjakan dari generasi ke generasi oleh

penduduk pendatang, khususnya etnik Buton.

Nilai kolektifitas di pulau-pulau kecil juga tampak dari

lambang “siwa-lima” (a common possession, kesatuan dan persatuan

untuk kesejahteraan bersama),  budaya “gandong” (saudara kandung)

dan “pela” (hubungan keluarga yang diikat berdasarkan perjanjian

para tua-tua agar hidup saling berdamai dan saling membantu satu

sama lain). Budaya kolektif juga diterapkan dalam membantu anggota

keluarga yang kesulitan, termasuk memberikan kontribusi pada masa-

masa suka dan duka.  Hal ini sudah menjadi budaya masyarakat lokal

sekaligus sebagai asuransi sosial ketika menghadapi masalah.

Relasi sosial antara kelompok dan pemimpinnya di pulau-

pulau kecil seperti Maluku telah terbukti dalam sejarah ketika

pahlawan dari Maluku Thomas Matulessy (Pattimura) dan Christina

Martha Tiahahu tampil sebagai pemimpin menggerakkan kekuatan

rakyat demi harga diri bangsa melawan penindasan oleh penjajah.

Nilai-nilai yang telah ditaburkan oleh para pahlawan tersebut terpatri
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pada patung yang dibangun di kota Ambon, namun sejauhmana nilai

tersebut dipraktekkan oleh generasi muda masih dipertanyakan.

Kebersamaan, kerukunan dan kekuatan persatuan dan

kesatuan masyarakat pulau-pulau kecil untuk hidup berkelompok

dapat terlihat dari analogi pohon sagu yang hidup dalam rumpun,

saling berbagi dan tumbuh bersama untuk kemudian memberikan pati

kepada masyarakat pada waktunya.  Tanaman sagu pernah dikenal

oleh umum berasal dari Maluku dan merupakan salah satu makanan

pokok masyarakat Maluku.

Based on history perspective, sago palm has special meaning to the people of
Maluku. A group of sago palm consists of about 5 palm trees. The  4 of them
are group members or Bialahin, and the last one that grow up in the center of
group is called Gebakusan or group leader (Pattinama 2005). This group of
sago palm tree can be interpreted as the social life of Maluku people who are
likely to live in a small group. The life sustainability of the group depends on
the group leader who has responsibility to transfers8 energy to the group
members. This also shows the principle of leadership succession in Maluku
that the old leader will not resign until death. On one side, this is good to
keep social stability in small group. On the other side, however, small group
challenges cooperation within and between Bialahin sistems, particularly
when energy resources are not well distributed. There is no chance of other
crops to live around sago palm groups. However, if the number of group
members more than 5 or the distance between sago palm groups (bialahin) is
quite close, this is a competition and selfishness within and between group
members to get resources such as fertilizer, water, air and sun light (Girsang,
et al, 2006).

8 The place of sago is torn, hard, wet and dirty, but when you come closer and open
inside sago palm, it comprises a very white starch as the source of staple food and
symbol of peasant culture in small island Maluku. Besides, the leaves of oldest and
highest sago palm is above and protect all the whole sago palm cluster. This
protection may the constraints to others in getting more energy. It means that the
oldest sago palm tends to prioritize selfish need first rather than redistributed energy
to others. Therefore the best time for the oldest sago palm (the leader) to sacrifice for
human life and the whole sago palm cluster is to cut off (retire) after produce
maximum sago starch. Otherwise, the older sago palm will not only become the
freeloader (Patty, personal comm. 2006) but also a burden and poison to the the
whole natural and social life of sago clusters (Sago Farmer in Eti village, 2007).
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Jadi orientasi nilai budaya masyarakat di pulau-pulau kecil

mengenai relasi sosial pada dasarnya dibangun diatas dasar nilai

kolektifitas atau kebersamaan daripada lebih bergantung kepada

atasan atau bergantung kepada diri sendiri (individual). Budaya ini

analog dengan budaya gotong royong, disatu sisi dapat mendorong

adanya pemerataan sosial ekonomi.  Namun disisi lain, budaya

gotong royong dapat menghambat pembangunan ketika kurang diberi

ruang bagi tumbuhnya individu yang menonjol dan berprestasi jauh

melebihi rata-rata kemampan komunitasnya. Hal ini dapat tergambar

dari ungkapan berikut:

Pada umumnya sejumlah kepiting yang sudah ditangkap ditempatkan di
dalam sebuah kotak keranjang lengkap dengan penutupnya agar tidak ada
kepiting keluar dari kotak. Tidak demikian halnya di Maluku, tanpa penutup
pun kepiting tidak akan dapat keluar dari kotak keranjang. Mengapa? Sebab
setiap kali seekor kepiting yang punya motivasi baik, menonjol dan
berprestasi tinggi untuk memanjat dinding kotak untuk keluar, kepiting lain
akan menariknya dari bawah sehingga jatuh dan tetap berada di dalam
lingkungan sosial budaya komunitas kepiting dalam kotak keranjang.

Implikasinya adalah bahwa individu yang menonjol dan

memiliki prestasi tinggi seolah harus keluar dari ‘kotak keranjang’
atau budaya dan lingkungan sosialnya. Artinya, setiap individu yang

berprestasi di pulau-pulau kecil Maluku akan lebih cepat bertumbuh

dan berhasil jika merantau ke daerah lain. Konsekuensinya, berbeda

dengan etnik Paang, setelah berhasil di daerah lain mereka

kemungkinan kurang ada komitmen kolektifitas menanam investasi di

daerah asal. Alasannya bahwa keberhasilannya bukan karena

dukungan budaya kolektif komunitas tapi usaha kelompok dan

prestasi individu.
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Kegagalan dalam membangun loyalitas dan kolektifitas dapat

menciptakan nilai budaya baru. Maksudnya keberhasilan individu di

luar daerah, termasuk politisi dan pejabat di tingkat lokal dan

nasional, justru melahirkan budaya individualisme di daerah asal.

Budaya ini lebih mementingkan kepentingan politik kelompok.

Cepat atau lambat nilai individualisme seiring dengan

meluasnya nilai kapitalisme melalui globalisasi perdagangan telah

menciptakan perubahan identitas dari budaya kolektif ke budaya

individualistik baik di pusat kota metropolitan maupun di daerah asal.

Monetisasi, sekularisasi, konsumerisme dan efisiensi yang dibawa

oleh nilai-nilai kapitalisme global dan lokal ini tentu tidak dapat

dihindari dan telah mendorong semakin menguatnya akar budaya

individualisme menggantikan budaya kolektif.

Orientasi nilai budaya lain yang berkaitan dengan relasi sosial

di pulau-pulau kecil Maluku adalah adanya budaya ‘amtenar’ yang
diturunkan dari nilai-nilai kolonialisme. Budaya ini lebih

mengagungkan pekerjaan dalam dunia birokrasi pemerintahan,

khususnya pegawai negeri, sebagai posisi dan status mulia dan

terhormat. Di dalam budaya birokrasi pemerintahan terdapat

ungkapan ‘asal bapak senang (ABS)’ antara bawahan terhadap atasan.

Dalam hal ini, ada istilah ‘menjilat ke atas dan menginjak ke bawah’
demi mendapatkan kepentingan individu dan kelompok. Ungkapan

lain yang sering terdengar antara lain ‘baku harap’, ‘asal tau senang
sa’, ‘biar miskin asal tidak diperintah orang lain’ dan sebagainya.
Ungkapan ini menunjukkan sifat individualistik dan rendahnya

‘social trust’ di dalam kelompok maupun antar kelompok sosial.
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Ringkasnya, orientasi seseorang atau sekelompok orang

hanya menyenangkan atasan saja. Konsekuensinya, budaya ‘amtenar’
adalah tingginya apresiasi masyarakat terhadap pekerjaan sebagai

pegawai negeri di birokrasi pemerintahan dan akibatnya sangat sedikit

jumlah generasi muda yang bekerja sebagai pengusaha. Maka

ekonomi daerah hanya digerakkan oleh dana pemerintah, industri

berbasis sumberdaya lokal tidak bertumbuh, dan masyarakat di pulau-

pulau kecil hanya sebagai konsumen produk yang diimpor.

Selama ini Maluku memiliki budaya trust yang tinggi jika

dilihat dari makna budaya pela dan gandong yang masih dijunjung

tinggi, khususnya sebelum kerusuhan sosial tahun 1999. Gandong

menggambarkan hubungan persaudaraan (sedarah-kekerabatan). Pela

sebagai ikan perjanjian para leluhur untuk hidup saling menghargai

sekaligus menghindarkan generasi berikutnya dari konflik (perang)

antar desa agar hidup damai. Konsep persaudaraan di kawasan

Maluku Tenggara disebut sebagai kalwedo (kidabela) yang artinya

rasa persaudaraan oleh karena tinggal bersama dalam satu wilayah.

Masyarakat di pulau-pulau kecil hanya berproduksi untuk

tujuan subsistensi, sedangkan rantai pemasaran di hulu dan hilir

dikuasai oleh sekelompok kecil pedagang antar pulau dan pedagang

besar yang merupakan agen kapitalis metropolitan. Bahkan para

pedagang ini memiliki agen-agen di tingkat lokal dan desa untuk

berperan sebagai ‘patront’ yang baik tetapi menguasai informasi
harga dan tata niaga produk petani dan nelayan seperti pala, cengkeh,

kopra, mutiara, rumput laut, ikan, lola dan teripang. Petani dan

nelayan hanya penerima harga. Posisi tawar mereka sangat lemah

terhadap pedagang yang menguasai modal uang dan transportasi.
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Jadi pola interaksi yang terjadi akan menentukan pola pikir,

sikap dan perilaku masyarakat di pulau-pulau kecil. Jika interaksi

sosial yang terjadi lebih bersifat komunal yang tertutup terhadap

kemajuan individu, individualisme dan atau budaya lineal yang

cenderung berorientasi kepada atasan, maka akan sulit diharapkan

terjadinya perbaikan taraf hidup masyarakat miskin.

Relasi sosial yang demikian mengakibatkan sulitnya keluarga

petani dan nelayan keluar dari jebakan deprivasi kemiskinan dari

generasi ke generasi. Oleh karena itu perlu upaya mendorong pola

interaksi yang lebih terbuka melalui perluasan akses petani terhadap

sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi di pedesaan.

3.2. Orientasi nilai budaya tentang hidup

Pandangan mengenai hidup dapat dilihat dari tiga perspektif,

yakni hidup itu buruk, hidup itu netral, dan hidup itu baik. Pandangan

pertama beranggapan bahwa hidup itu pada dasarnya buruk makanya

kemiskinan dan penderitaan harus diterima dengan pasrah.  Orientasi

kedua menyadari bahwa hidup itu buruk tetapi harus ada upaya dan

ikhtiar agar membuatnya ke arah yang lebih baik.  Orientasi ketiga

memandang bahwa hidup itu pada dasarnya baik tetapi harus waspada

dan berusaha lebih baik karena dapat terpengaruh hal yang tidak baik.

Masyarakat di pulau-pulau kecil melihat hidup itu pada

hakekatnya baik tetapi dapat saja terpengaruh oleh hal-hal yang tidak

baik.  Upaya membuat hidup ke arah yang lebih baik tampak dari

usaha untuk membiayai dan menyekolahkan anak ke jenjang lebih

tinggi, membangun rumah yang lebih baik, dan membangun rumah

ibadah lebih banyak, serta frekuensi beribadah lebih banyak.



285

Nilai-nilai agama masih menjadi nilai pemersatu dan menjaga

kolektifitas komunitas. Setiap individu dan kelompok memiliki

kemauan tinggi dan kerja keras tanpa insentif untuk kegiatan

keagamaan seperti mengikuti ibadah rutin, pertemuan dan pekerjaan

membangun rumah ibadah baik gereja maupun mesjid.

Namun demikian, nilai-nilai kerja keras tanpa pamrih dan

kerja sama dalam bidang keagamaan tidak serta merta dapat

diterapkan dalam lapangan usaha atau ekonomi.  Dalam kegiatan

usaha, individu dan kelompok masih sulit membangun kerja keras dan

kerja sama tanpa pamrih untuk mencapai tujuan bersama, yakni

adanya perbaikan produksi, pendapatan dan kesejahteraan.  Jadi

masalahnya adalah terdapat kesenjangan nilai, norma dan perilaku

antara nilai agama dan nilai yang dituntut dalam kegiatan ekonomi.

Hal ini tampak dari pantun untuk orang yang sudah berkeluarga yakni

agar hidup bekerja keras supaya hidup tidak miskin:

Su pung bini deng ana-ana, musti hidop bijaksana
Banting tulang ramas tanaga, agar kaluarga seng sengsara

Berbeda dengan  jiwa berprestasi yang ditunjukkan oleh

penduduk asal Maluku di luar daerah Maluku yang justru cukup

tinggi karena iklim lingkungan yang kompetitif, sebaliknya, nilai lain

yang dianut di pedesaan provinsi Maluku kemungkinan besar

menyerupai sikap yang cenderung ‘dimanja alam’, cepat merasa puas

pada apa yang telah dicapai dan broken focus karena memiliki mata

pencaharian beragam (Pastor Jeffrey, pers.comm, 2011). Hal ini

tampaknya berkaitan dengan pendapat yang menyatakan bahwa

manusia di pedesaan Maluku cenderung tidak merasa tertantang dan
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memiliki need of achievement yang relatif lebih rendah, misalnya jika

dibanding dengan warga masyarakat di pedesaan transmigrasi.

3.3. Orientasi nilai budaya tentang waktu

Ada tiga pandangan budaya mengenai waktu, yakni

berorientasi ke masa lalu, masa kini dan masa depan.  Masyarakat di

pulau-pulau kecil Maluku umumnya lebih berorientasi ke masa lalu.

Pada masa lalu, era kolonialisme, Maluku merupakan salah pusat

perdagangan rempah-rempah dunia.  Pulau-pulau Ambon, Lease dan

Banda barangkali memperoleh manfaat lebih besar dibanding wilayah

pulau Seram, pulau Buru dan kawasan Maluku Tenggara, Maluku

Tenggara Barat dan Tenggara Jauh (Maluku Barat Daya).  Oleh

karena itu, masyarakat kota Ambon telah lama menjadi simbol

Maluku karena pernah dianggap lebih maju dibanding daerah lain di

provinsi Maluku.

Kecukupan pangan dari alam pertanian dan kelautan turut

membuat masyarakat pulau-pulau kecil di Maluku lebih berorientasi

ke masa lalu dan masa kini.  Namun demikian, globalisasi informasi

dan kemauan mendorong pendidikan anak ke jenjang yang lebih

tinggi, merupakan peluang untuk memperbaiki status sosial dan

berorientasi ke masa depan.

3.4. Orientasi nilai budaya mengenai lingkungan alam

Perspektif budaya melihat lingkungan alam dapat dibagi tiga

yakni tunduk kepada alam, selaras dengan alam dan menguasai alam.

Bagi masyarakat pulau-pulau kecil di Maluku, alam pertanian dan

kelautan merupakan dua sumber pangan dan nafkah keluarga.
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Sumberdaya pertanian memberikan berbagai jenis pangan berupa

sagu, umbi-umbian, jagung, pisang, sukun, kacang-kacangan dan

berbagai jenis buah-buahan.  Laut menyediakan sumberdaya ikan

sebagai sumber utama protein dan lemak.

Ada anggapan umum bahwa masyarakat Maluku relatif

‘dimanja’ oleh alam sehingga kurang memiliki jiwa frontier

sebagaimana ditemukan pada masyarakat di desa transmigran.  Irama

kehidupan petani dan nelayan Maluku ditentukan oleh musim dan

jenis tanaman yang diusahakan.  Tanaman perkebunan seperti kelapa,

cengkeh, pala dan sagu serta pisang dan buah-buahan lainnya tidak

membutuhkan perawatan dan teknologi intensif, sehingga petani

Maluku kelihatan lebih ‘santai’ jika dibanding dengan petani di desa
transmigrasi yang harus merawat tanaman padi dan palawija secara

intensif.  Irama kerja petani Maluku yang musiman sehingga terlihat

bekerja lebih ‘santai’ itu sering diterjemahkan sebagai ‘malas’ dan
‘dimanja’ oleh alam.  Pada hal sebenarnya bukanlah ‘malas’ tetapi
memang demikianlah irama kerja petani tanaman perkebunan dan

tanaman pangan yang diatur oleh musim dan lokasi usahataninya

tersebar dan jauh dari permukiman. Pangan telah tersedia di lahan

kebun baik berupa umbi-umbian, sagu, pisang, sukun dan ikan,

sedangkan tanaman cengkeh, pala dan kelapa dipanen musiman

sebagai sumber penghasilan keluarga.

Sebelum bangsa Portugis tiba di Maluku pada awal abad ke-

16 dan bangsa Belanda tiba pada awal abad ke-17 (1602), agroforestri

yang dikenal di Maluku sebagai “dusung” telah membudaya pada
masyarakat Maluku.  Dusung adalah suatu asset “intangible” di
Maluku yang termasuk dalam “indigenous knowledge” dan
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“indigenous technology” yang sudah beradaptasi dengan lingkungan
fisik, biologis dan masyarakat setempat (Wattimena, 2003). Ini

menegaskan bahwa sebelum masa kolonilalisme, petani Maluku

sudah memiliki kemandirian dan kearifan lokal dalam mengelola

ekosistem secara berkelanjutan dan lestari.

Dalam sistem pertanian dengan pola dusung, ada kombinasi

tanaman berumur panjang dan tanaman semusim, multiple cropping

pada beberapa petak sebagai strategi mengadaptasi diri untuk

mengurangi risiko kegagalan karena perubahan iklim dan harga jual

komoditas pertanian yang fluktuatif. Maka tanaman perkebunan

haruslah dijadikan basis dan sumber utama perbaikan pendapatan bagi

petani Maluku, sedangkan padi, palawija dan hortikultura menjadi

usaha petani transmigran yang berasal dari Jawa dan Bali.

Jika ada hubungan antara sisi positif sikap dan perilaku

‘dimanja alam, santai, dan malas’ terhadap kelestarian lingkungan
alam di Maluku, maka hal ini perlu disikapi dengan kritis.  Pada

dasarnya sulit menarik hubungan sikap dan perilaku ‘malas’ terhadap
kelestarian lingkungan alam karena masyarakat lokal sejak lama

sudah memiliki pranata sosial untuk melestarikan sumberdaya alam

sekitarnya. Jika diamati lebih jauh kerusakan hutan dan lingkungan

yang mengakibatkan penggundulan hutan dan banjir, apakah

disebabkan perilaku masyarakat lokal yang sudah berubah dari

perilaku ‘malas’ menjadi pribadi yang suka ‘bekerja keras’?
Kemungkinan besarnya adalah akibat ‘illegal cutting’ dan ‘illegal

logging’ oleh sejumlah perusahaan bermodal besar yang memiliki

ribuan hektar hak pengusahaan hutan yang sudah menggunduli hutan.
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Argumentasi bahwa petani Maluku tidak malas tampak dari

situasi ketika petani dan nelayan beralih usaha ke rumput laut karena

harganya cukup mahal dan menguntungkan dalam waktu satu bulan.

Dalam hal ini keluarga petani dan nelayan bekerja keras dari pagi

hingga sore untuk mengurus rumput laut, mulai dari persiapan,

budidaya, perawatan dan pemanenan. Oleh karena itu, jika ada

insentif dan jaminan pasar komoditas dengan harga yang relatif baik

dan menguntungkan, sebagaimana halnya petani transmigran yang

cakap mengelola tanaman musiman dengan perputaran uang lebih

cepat, maka petani Maluku juga mampu melakukan hal yang sama.

Oleh karena teknologi masih mengandalkan parang dan tugal,

bahkan sebagian besar petani masih menerapkan pertanian ekstensif,

sistem tebas-bakar dan ladang berpindah. Produksi yang dijual oleh

petani dan nelayan hampir seluruhnya dalam bentuk bahan baku

sehingga belum memberikan nilai tambah yang berarti untuk

perbaikan pendapatan petani. Orientasi budaya yang masih tergantung

dari alam merupakan kendala utama sehingga perlu difasilitasi untuk

mengarah ke orientasi nilai budaya yang menguasai alam dalam

rangka mempercepat perbaikan kesejahteraan petani dan nelayan di

Maluku. Dalam hal ini menguasai alam dengan teknologi adaptif

diharapkan akan mengeksploitasi potensi sumberdaya alam secara

optimal dengan tetap menjaga keberlanjutan dan kelestarian

sumberdaya alam setempat.

Nilai sistem sasi yang pernah dibuat secara tertulis dan

diterapkan secara intensif ternyata tidak hanya diberlakukan untuk

lingkungan alam semata tetapi juga lingkungan sosial yakni menjadi

norma pengatur mengenai bagaimana seseorang atau sekelompok
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orang harus berpelikau terhadap orang lain sehingga masyarakat dapat

hidup tentram, damai dan harmonis.  Hal ini dapat dilihat pada

masyarakat Haruku sebagaimana tertulis dalam kutipan Rapat Dewan

Adat Lengkap Negeri Haruku (Saniri'a Lo'osi Aman Haru-ukui) pada

tanggal 10 Juni 1985, yang ditandatangani oleh Raja Haruku (Berthy

Ririmasse), Kepala Kewang Darat (Eliza Kissya) dan Kepala Kewang

Laut (Eli Ririmasse).

A. Sasi Kali: (1) Batas-batas sasi di kali dimulai dari:  (a) muara Wai Learisa Kayeli ke Wai
Harutotui; (b) muara Wai Learisa Kayeli sampai Air Kecil; (2) Apabila ikan lompa sudah
masuk ke kali, dilarang diganggu ataupun ditangkap, walaupun terdapat jenis ikan lain yang
masuk bersama dengan ikan lompa tadi ke dalam kali; (3) Pada waktu pembukaan sasi ikan
lompa, dilarang membersihkan ikan di dalam kali atau membuang kepala ikan lompa yang
dipisahkan untuk dibuang ke dalam kali; (4) Terlarang mencuci bahan dapur berupa piring-
piring kotor, dan sebagainya, di dalam kali; (5)Terlarang orang laki-laki mandi bercampur
dengan orang perempuan, tetapi harus pada tempatnya masing-masing yang diatur sebagai
berikut: (a) untuk orang perempuan:  di Air Besar, di Air Pohon Lemon, di Air Kecil, di Air
Pohon Lenggua, pada Sebelah Air dan sampai di Gali Air dan ditentukan dengan tanda-
tanda sasi yang telah ditetapkan oleh Kewang; (b) untuk orang laki-laki: di Air Piting, di Air
Cabang Dua , pada Sebelah Air dan sampai di Gali Air dan ditentukan dengan tanda-tanda
sasi yang telah ditetapkan oleh Kewang; (6) Terlarang orang masuk dengan perahu bermotor
maupun jenis speed-boat dengan menghidupkan mesin di dalam kali; (7) Pada tempat
mengambil air minum, terlarang orang mencuci pakaian atau bahan cucian apapun melewati
tempat tersebut; (8) Terlarang orang menebang pohon kayu pada tepi kali di sekitar lokasi
sasi, terkecuali pohon sagu.

B. Sasi Hutan: (1) Terlarang orang mengambil buah-buahan yang muda seperti nenas,
kenari, cempedak, durian, pinang, dll; (2) Terlarang orang menebang pohon pinang yang
sedang berbuah atau menebang pohon buahbuahan lainnya untuk membuat pagar; (3)
Terlarang orang memotong atap atau pelepah saguyang masih muda (hahesi) sebelum
mendapat izin dari pemiliknya dan juga dari Kewang.

C. Sasi Dalam Negeri: (1) Terlarang orang membuat gaduh dan ribut-ributan di malam
Minggu; (2) Acara di malam hari berupa pesta, dll., harus mendapat izin dari Saniri Negeri;
(3) Terlarang orang ke laut memancing (taba) ikan pada hari Minggu, mulai jam 17.00
sampai dengan jam 19.00 WIT; (4) Terlarang orang ke hutan pada hari Minggu, kecuali ada
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keperluan yang sangat penting atau pada musim cengkeh, tetapi harus mendapat izin dari
Kewang; (5) Terlarang orang menjemur atap, membakar rumput, tempurung, dll., di jalan
raya; (6) Terlarang orang menjemur pakaian di atas pagar; (7) Terlarang orang membuang
rumput dan air besar di dalam kali; (8) Rumput-rumput harus dibuang sekurang kurangnya 4
meter dari tepi kali dan pada tempat yang telah ditentukan oleh Kewang; (9) Terlarang
semua orang perempuan, sewaktu pulang dari kali, hanya memakai kain sebatas dada; (10)
Terlarang orang laki-laki berkain sarung di siang hari, kecuali yang sakit, serta tidak boleh
memakai deker atau salele handuk dan berkeliaran di jalan raya; (11) Terlarang orang
perempuan memanjat pohon di dalam desa kecuali dengan pakaian yang pantas; (12) Daerah
Kolam Jawa dinyatakan tertutup dan dilindungi serta dijaga agar tidak dirusakkan oleh
siapapun; (13) Bagi mereka yang melanggar peraturan sasi ini, akan dikenakan sanksi
sebagai berikut:

 Potong atap tanpa izin Rp.10.000

 Motor masuk kali dengan menghidupkan mesin Rp 10.000

 Mengambil buah-buahan muda Rp 5.000

 Mengganggu ikan lompa di kali Rp 2.500

 Orang perempuan yang pulang dari kali hanya memakai kain; dan orang laki yang
berkeliaran dalam desa dengan memakai deker atau salele handuk Rp 10.000

 Mencuci piring, membuang air besar dan rumput di kali, dll. Rp 2.500 Ke hutan
atau ke laut pada hari Minggu Rp 5.000

 Mengeluarkan kata makian atau sumpah-serapah Rp 5.000

 Mengambil karang laut Rp 10.000

 Menebang bakau atau jenis tumbuhan lain di Kolam Jawa Rp 5.000

 Membuat gaduh dan ribut di malam Minggu Rp 2.500

Sumber: Eliza Kissya, www.sasi.com, diakses 2/2/2010

Sasi di kabupaten Maluku Tenggara Barat juga memiliki

makna melindungi sumberdaya alam dan tatanan sosial yakni

pemerataan hasil panen. Sumberdaya alam yang dilindungi antara lain

kelapa dan tripang.  Setiap petani tahu dan taat terhadap aturan kapan

membuka dan menutup sasi, yakni kapan masa panen dan masa tidak

boleh memanen kelapa.

Tujuan sasi tidak hanya sekedar larangan semata tetapi lebih

jauh untuk menjaga keberlanjutan produksi tetapi juga pembagian

hasil dan mempertahankan posisi tawar terhadap pedagang.  Desa
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dapat saja mengambil keputusan untuk melakukan sasi kelapa ketika

pedagang menentukan harga kelapa atau kopra terlalu rendah. Tripang

juga memiliki nilai ekonomi tinggi dan setiap desa mempunyai batas

wilayah tripang dan sanksi yang jelas jika melanggarnya.

Oleh karena itu budaya Maluku yang telah lama menerapkan

pembangunan berkelanjutan (Emil Salim, 1992) yang dikemas dalam

sistem ‘sasi’, pertanian dengan input luar rendah dan di pulau tertentu
menerapkan pola bertani menetap dan tanpa membakar (pulau Kisar),

maka merusak lingkungan alam bukanlah budaya masyarakat di

pulau-pulau kecil. Tujuan ladang berpindah pun bukan untuk merusak

lingkungan tetapi menjaga kesuburan tanah yang semakin menurun.

Petani biasanya membuka lahan pada areal yang relatif datar

untuk menanam tanaman pangan semusim tanpa menebang pohon-

pohon besar, sedangkan penanaman tanaman umur panjang biasanya

dilakukan pada areal-areal yang relatif miring tanpa mengganggu

pohon yang ada. Harapan mereka adalah agar lingkungan alam tetap

terpelihara sehingga bisa tetap dinikmati oleh anak cucu di masa

dating. Nilai ini merupakan kearifan lokal agar berperilaku penuh

tanggung jawab, sikap hormat dan peduli terhadap kelangsungan

semua mahluk hidup baik tanaman dan ikan maupun sesama manusia.

Untuk menjaga keharmonisan hidup, masyarakat di pulau-

pulau kecil memiliki sistem nilai dan norma sosia. Namun nilai

tersebut sedang menghadapi tantangan nilai budaya kapitalisme dan

konsumerisme atas nama efisiensi ekonomi dan privatisasi pemilikan

tanah, materi dan uang. Sasi pun semakin berorientasi ekonomi

karena kebutuhan dasar keluarga yang semakin kompleks. Demi

keutuhan desa, pemerintahan desa kini membuat keputusan tertulis.



293

1.11. Pencurian:

a.

PEMERINTAH  KABUPATEN  MALUKU  TENGGARA  BARAT
KANTOR DESA ILNGEI KECAMATAN TANIMBAR SELATAN

Jalan Nifmasbulur

KEPUTUSAN DESA

Dalam rapat internal antara Kepala Desa, Staf Pemerintahan Desa Lengkap dan Tokoh-
Tokoh Masyarakat pada tanggal 13 September 2008 telah ditetapkan beberpa hal yang
dituangkan dalam Keputusan Desa sebagai berikut:

I. Keamanan dan Ketertiban Serta Pendapatan Desa

1.1. Mabuk-mabukan:

a. Jika seseorang mabuk dan berteriak atau membuat onar di sepanjang jalan
dikenakan sangsi sebesar Rp.500.000.-

b. Yang menjual sopi mengakibatkan oknum tersebut mabuk dikenakan sangsi sebesar
Rp.500.000.-

1.2.Perkelahian:
a. Antara suami isteri, jika perkelahian sehingga timbul penganiayaan di sepanjang

jalan, maka dikenakan sangsi pada suami sebesar Rp.500.000.-
b. Jika orang tua/keluarga dari pihak isteri tidak tahu permasalahan dan bertindak

kepada suami,maka dikenakan sangsi sebesar sebesar Rp 500.000.-
c. Perkelahian antar tetangga/anggota RT lain sangsinya sebesar Rp 500.000.-
d. Seorang pemuda bermasalah dengan seorang pemuda dari desa tetangga yang

tidak ada alasan yang tepat , kemudian dibantu oleh teman secara mengeroyok,
dikenakan sangsi masing-masing sebesar Rp 1.000.000.-

1.3. Maki-Makian/Kata-kata kotor:
Sengaja atau tidak sengaja mengutarakan kata-kata kotor sangsinya Rp.250.000.-

1.4. Perjudian:
Bagi pasangan yang bermain judi masing-masing dikenakan sangsi  Rp.500.000.-

1.5. Retribusi:
a. Harga pasir 1 ret Rp.250.000,- retribusi ke desa Rp.25.000.-
b. Harga batu besar 1 ret Rp.150.000,- retribusi ke desa Rp.25.000.-
c. Harga batu mangga 1 ret Rp.175.000,- retribusi ke desa Rp.25.000.-
d. Harga kerikil sedang 1 ret Rp.200.000,- retribusi ke desa Rp.25.000.-
e. Harga kerikil kacang 1 ret Rp.225.000,- retribusi ke desa Rp.25.000.-
f. Retribusi kayu kelas 1dan 2 ke desa Rp.50.000.- per kubik
g. Jika pengusaha/perorangan membeli pasir atau batu harus lewat desa, dan semua

bon ret diberikan ke desa kemudian diberikan kepada yang pemilik bahan material
h. Jika ada oknum yang menjual pasir/batu/kayu tanpa sepengetahuan desa maka

diberikan sangsi sebesar Rp.1.000.000.-

i. Sumber: Kepala Desa Ilngei, 2008; Girsang dan Laimeheriwa (2008)
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i. Jika ada oknum yang menjual pasir/batu/kayu dibawah standar yang sudah
ditetapkan,maka diberikan sangsi sebesar Rp.1.000.000.-

j. Penjualan hasil laut berupa lola dan teripang, dalam 1 meti sebesar Rp.50.000.-

k. Bola sodok setiap bulan sebesar Rp.50.000.-

l. Bagi kendaraan roda empat  dan roda dua  yang beroperasi di desa Ilngei,  baik
dari Ilngei ke kota maupun dari Ilngei ke Kebun 1 hari sebesar Rp.5.000.-

1.6.  Penjualan Tanah:
a. Penjualan tanah sementara dihentikan, selain desa yang menjual untuk

kepentingan Pembangunan Balai Desa dan Gedung Gereja
b. Penjualan tanah harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Tanah yang dijual dengan harga Rp.5000/m; 310% dipotong ke desa dan
5 % untuk marga

- Semua biaya tersebut ditanggung oleh pembeli/pihak II

1.7. Penggunaan Pasar Desa : Rp.1000/meja/hari

1.8. Bunyi-Bunyian :
a. Batas waktu akhir untuk karaoke pukul 24.00. malam.
b.  Jika ada oknum yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sangsi sebesar

Rp.500.000,-.

1.9.  Batas Waktu untuk Pelajar:
Batas jam 22.00 tidak ada anak sekolah yang berjalan di sepanjang jalan.
a. Kalau ditemukan lewat jam yang telah ditentukan maka dikenakan sangsi

sebesar Rp.250.000.
b. Bagi anak yang putus sekolah dan tidak melanjutkan studinya lagi dikenakan

sangsi sebesar Rp.500.000.-

1.10. Kebakaran:
a. Jika ada oknum yang senagaja maupun tidak sengaja membakar alang-

alang/lahan kebun yang ditebas, dan merugikan banyak orang, maka
dikenakan sangsi sebesar Rp.10.000.000.-

b. Kepada yang menemukan oknum membakar diberikan imbalan Rp 500.000.-

1.11.  Pencurian
a. Yang mencuri di dalam kampung/kebun berupa apa saja, dikenakan sangsi

sebesar Rp.500.000.-
b. Orang yang menemukan pencurian diberi imbalan sebesar Rp.250.000.-
c. Bagi oknum yang mencuri hasil laut maupun hasil darat dan kemudian

menjualnya, dikenakan sangsi Rp.500.000,-

1.12. Surat Keluar:
Keterangan KTP, Kartu Keluarga, Keterangan Kematian dan lain-lain dikenakan
uang adminstrasi sebesar Rp.10.000,-
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Sumber: Kepala Desa Ilngei, 2008; Girsang dan Laimeheriwa , 2008

1.13. Ijin Keramaian:
Ijin keramaian dan membangun rumah sebesar Rp.50.000,-

1.14. Pembeli Kopra:
a. Pengusaha/pedagang yang dari luar desa mau membeli kopra di Ilngei,

minimal memiliki uang sebesar Rp 3.000.000,- dtunjukkan dan diberikan baru
bisa membeli kopra.

b. Kepada pedagang kakilima di desa memberikan ke desa Rp.500.000,-
c. Bagi pelapor yang melaporkan masalahnya ke RT, satu perkara membayar

Rp.30.000,-
d. Jika masalah yang diputuskan dan pihak tersangka atau pihak yang

dinyatakan korban dinyatakan bersalah, maka dikenakan sangsi sebesar
Rp.100.000,-

II. Perkawinan, Perceraian, Perselingkuhan,dan  Pemerkosaan

2.1. Perkawinan
a. Harta pakai /harta buang Rp.5.000.000.,-
b. Harta pakai untuk pengurusan pakaian, pakain nikah (robie buti) untuk

duan-duan Rp.1.000.000,-

2.1. Perceraian:
a. Sepasang suami isteri yang mau menikah ternyata salah seorang diantara

pasangan tersebut memutuskan perceraian baik pengantin laki-laki maupun
perempuan dikenkan sangsi sebesar Rp.5.000.000,-

Perceraian seperti ini tidak melibatkan duan-duan dan jika duan-duan
mencampuri hal tersebut maka duan didenda sebesar Rp.10.000.000,-

b. Pasangan yang sudah dikukuhkan di gereja atau adat ternyata diantara
suami isteri yang menceraikan dikenakan sangsi sebesar  Rp.10.000.000,

Jika salah satu dari pasangan tersebut yang menceraikan dan tidak
bertnggungjawab  kemudian lari dengan pria atau wanita lain, maka hal ini
dibebani oleh orang tua.

2.2. Perselingkuhan:
- Pria maupun wanita yang berselingkuh masing-masing dikenakan sangsi

sebesar Rp.500.000,-
- Sendiri yang menanggung resiko dan tidak melibakan duan-duan.

2.3. Pemerkosaan:
- Jika pemerkosaan anak gadis dibawah umur, sangsi sebesar Rp 5.000.000,-
- Tidak dibebani kepada duan-duan.

Ilngei, 15 september 2008
Kepala Desa Ilngei
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3.5. Orientasi nilai budaya mengenai karya

Karya merupakan hasil budaya dan dapat ditafsirkan dalam

tiga perspektif, yakni karya untuk memperoleh status dan kedudukan,

karya untuk karya itu sendiri, dan karya untuk menghasilkan karya

yang lebih bermutu untuk bermanfaat bagi kehidupan manusia yang

lebih baik. Secara umum budaya tidak menghargai karya orang lain

merupakan gejala umum di pedesaan sebagai suatu mentalitas

penghambat pembangunan.

Karya berkaitan erat dengan budaya ‘amtenar’ yang
sebelumnya cukup melekat dalam orientasi penduduk Maluku untuk

memilih pekerjaan sebagai pegawai negeri.  Motivasi untuk sekolah

pada awalnya mungkin bertujuan agar memperoleh gelar sarjana dan

ijazah untuk dijadikan sebagai status sosial. Ijazah dan gelar

diharapkan menjadi status sosial dan pintu masuk untuk dapat

peluang bekerja sebagai pegawai negeri. Maka ketika bekerja menjadi

pegawai negeri, posisi dan status atau jabatan justru menciptakan pola

sikap cepat puas, lebih mengutamakan dilayani dan memerintah.

Oleh karena sebagian besar berorientasi menjadi pegawai

negeri maka tidak banyak orang yang berjiwa entrepreneurship di

tingkat lokal, dan karya yang dihasilkan untuk memperbaiki

kesejahteraan masyarakat banyak, khususnya untuk petani dan

nelayan, menjadi sangat terbatas. Bandingkan jumlah pengusaha di

Indonesia saat inI hanya 0,18% sedangkan di Singapura telah

mencapai 9%. Implikasinya, golongan pengusaha swasta di tingkat

lokal sulit lahir dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Belakangan ini banyaknya sarjana dan ijazah yang sudah dihasilkan,

sementara lapangan bekerja dan berusaha sangat terbatas, termasuk
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menjadi pegawai negeri, maka timbul suatu masalah baru yakni

generasi muda penganggur terdidik.  Mereka enggan dan tidak cukup

percaya diri memasuki dunia kerja swasta karena budaya dan

kurikulum pendidikan masih dominan berorientasi menjadi pegawai

negeri. Akibatnya masyarakat hanya menjadi konsumen produk luar.

Jika karya hanya bertujuan untuk memperoleh status dan

kedudukan maka akan sulit menghasilkan sumberdaya manusia

kreatif dan inovatif.  Oleh karena itu budaya menghargai karya orang

lain sangat penting dalam mempercepat transformasi ekonomi dari

pertanian tradisional ke ekonomi kreatif berbudaya industri-modern.

4. Penutup

Tantangan di masa datang di pulau-pulau kecil adalah

bagaimana melakukan transformasi budaya pada berbagai jenjang

birokrasi pemerintahan dan lapisan masyarakat, dari budaya birokrasi-

amtenar-tradisional dan pertanian subsisten ke budaya berorientasi

agribisnis. Dari budaya ‘malas’, kurang kreatif, konsumtif, dan tidak

mau menabung menjadi mau bekerja keras, hemat dan mau menabung

(Weber, 1958). Tujuannya adalah menciptakan paradigma dan mind

set baru, yakni menjadi produsen yang kreatif dan inovatif

memanfaatkan sumberdaya alam lokal. Dalam perspektif budaya ada

tiga komponen penting untuk dianalisis yakni pola pikir atau pola

sikap, pola tindakan dan pola sarana benda atau teknologi. Ketiga

komponen tersebut salaing terkait dalam budaya. Oleh karena itu

pertanyaan untuk didiskusikan adalah bagaimana menganalisis ketiga

komponen budaya tersebut mempengaruhi kemiskinan di tiap

komunitas di tiap pulau-pulau kecil yang berbeda?
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Bab 11
Kemiskinan Multidimensional:
Refleksi Konsep dan Kebijakan

The total sum is greater than the sum of its part.

1. Pendahuluan

Pada bab terdahulu telah didiskusikan masalah kemiskinan di

perdesaan pulau kecil baik di lahan padi sawah di desa transmigrasi

maupun lahan kering berbasis tanaman perkebunan di desa non

transmigrasi. Padi sawah tergantung pada air irigasi sedang tanaman

pada lahan kering umumnya tergantung dari curah hujan. Berdasarkan

pengalaman dan pemahaman makna kemiskinan di pedesaan tersebut,

maka dalam bab ini penting melakukan refleksi terhadap ukuran dan

kebijakan kemiskinan.

Oleh karena kemiskinan memiliki beragam makna dan

dimensi maka ukuran, kebijakan penanggulangan dan dampak

kemiskinan pun bersifat multidimensi pula.  Prinsipnya pendekatan

ukuran dengan mengintegrasikan berbagai dimensi kemiskinan secara

total (the total sum) akan lebih baik untuk memahami makna

kemiskinan daripada hanya bersandar pada pengertian kemiskinan

berdimensi tunggal dan parsial (the sum of its part).

Bab ini akan dimulai dengan masalah kesetaraan sebagai isu

utama kemiskinan, kemudian dilanjutkan dengan memaparkan

mengenai dimensi kemiskinan dan mendiskusikan konsep kemiskinan

multidimensi. Oleh karena dimensi kemiskinan berkaitan dengan

kebijakan menanggulangi kemiskinan maka bagian berikutnya juga

akan mendiskusikan kebijakan anti kemiskinan.
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2. Konsep kemiskinan: Isu kesetaraan

Masalah kemiskinan merupakan bagian dari etika sosial

sebagai perpaduan antara filsafat politik (social arrangement) dan

filsafat moral (the good). Dalam hal ini kemiskinan adalah

masalah konsep kesetaraan (keadilan) yang terkait erat dengan

etika, moral dan politik. Kesetaraan dimaksud mempunyai 4

ruang pendekatan yakni sumberdaya, kebebasan, prestasi

(achievement) dan pluralisme atau kebinekaan (human diversity).

.

Gambar 34. Akar filsafat konsep kemiskinan (Sen, 2001)

Ada tiga pemikiran yang berkembang terkait dengan

konsep kemiskinan. Pertama, teori kesejahteraan (welfarist

theory) atau utilitarianisme yang menekankan bahwa kesetaraan

adalah hasil dari total kegunaan maksimal dari sumberdaya yang

dicapai berdasarkan prinsip pertumbuhan ekonomi dan efisiensi.

Filsafat
moral:
The good

Filsafat
politik:
Penataan
sosial

Poverty

Etika
sosial
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Hasil pertumbuhan ekonomi diasumsikan akan menciptakan

pemerataan melalui tangan yang tidak kelihatan (invisible hand)

yakni  nilai moral dan penataan sosial (social arrangement). Oleh

karena itu kemiskinan didefinisikan sebagai tingkat pendapatan

individu yang tidak layak dan tidak dapat diterima sesuai etika

sosial. Maka solusinya adalah meningkatkan produktifitas

penduduk miskin.

Kedua, teori atau pemikiran kontrak sosial (social

contract) yang menekankan bahwa moral, kesetaraan dan

keadilan lebih utama daripada pertimbangan pertumbuhan

ekonomi dan efisiensi (Sen, 2001). Dalam hal ini pendekatan

yang digunakan adalah menggunakan konsep kapabilitas

(capability), khususnya dalam hal kebebasan dan prestasi

(achievement). Dalam hal ini, kemiskinan didefinisikan sebagai

orang yang tidak memiliki atau kekurangan kapabilitas dasar

untuk kebebasan dan prestasi individu.

Ketiga, teori atau pemikiran kebutuhan dasar yang

menekankan kesetaraan dan keadilan dari teori kepada kebijakan

yang perlu dilakukan dalam jangka pendek demi alasan

kemanusiaan.  Dalam hal ini kemiskinan adalah ketidakmampuan

memenuhi kebutuhan dasar manusia berupa sandang, papan dan

pangan, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Jadi dalam sejarahnya, masalah kemiskinan merupakan

konsep yang mengandung berbagai dimensi. Dalam hal ini ada

dimensi sumberdaya yang mengandung pendapatan dan

konsumsi, pertumbuhan dan efisiensi, tetapi disisi lain ada
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dimensi kebebasan, kapabilitas maupun dimensi pemenuhan

kebutuhan dasar manusia.

3. Dimensi kemiskinan

3.1. Dimensi ekonomi dan konsumsi

Dalam perspektif  Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan

dilihat sebagai tingkat pengeluaran per kapita kurang dari Rp210000

atau sekitar Rp8000/kapita per hari.  Dalam ukuran demikian maka

jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 31,023 juta jiwa.  Jika

perspektif yang digunakan adalah jumlah penerima beras miskin

maka jumlah penduduk miskin adalah 70 juta jiwa, sedangkan

berdasarkan data penerima jaminan kesehatan penduduk miskin maka

jumlah penduduk miskin mencapai 76,4 juta jiwa. Artinya,

kemiskinan itu memiliki wajah ganda (Metro TV, 25/6/11) sehingga

akan berbeda jumlahnya jika menggunakan dimensi berbeda. Dimensi

ekonomi mencakup pengeluaran atau pendapatan.

Pada tingkat nasional rata-rata pengeluaran per kapita

dibawah Rp210000 per bulan dapat dikategorikan sebagai orang

miskin. Badan Pusat Statisik provinsi Maluku menentukan standar

kemiskinan sekitar Rp217599/kapita/bulan. Pola pikir dalam ‘garis
kemiskinan’ BPS adalah bahwa bagi rumah tangga miskin,

pendapatan sama dengan konsumsi, sehingga tabungan dan investasi

tidak ada atau sangat kecil.  Oleh karena uang telah menjadi alat tukar

pada tataran global dan lokal, maka uang dapat dijadikan ukuran

untuk mengukur tingkat kemiskinan.

Ukuran kemiskinan BPS sensitif terhadap perubahan

sehingga mereka yang berada sedikit diatas garis kemiskinan
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sebenarnya rentan untuk jatuh miskin. Oleh karena itu perlu

mempertimbangkan ukuran lain yakni kemiskinan Bank Dunia yang

menetapkan batas ‘garis kemiskinan’ sebesar 2 dollar AS per

kapita/hari. Menurut World Bank (2006), terdapat 42% penduduk

Indonesia berpendapatan antara 1 dollar dan 2 dollar AS yang rentan

jatuh kedalam jebakan kemiskinan. Maksudnya ukuran garis

kemiskinan peka dan cenderung meningkat ketika terjadi masalah

melanda penduduk miskin seperti inflasi harga pangan khususnya

beras, kedelai, dan minyak goreng.

Nilai standar kemiskinan BPS itu lebih kurang setara dengan

0,81 dollar AS per hari (asumsi: 1 dolar = Rp 9000) atau  2,5 kali

lebih rendah dari standar Bank Dunia, bahkan 1,54 kali lebih rendah

dari standar kemiskinan di negara Sub-Sahara Afrika. Ironisnya,

pendapatan/kapita/tahun rata-rata nasional telah mencapai  Rp27 juta

pada tahun 2010. Maka seharusnya pendapatan/kapita adalah 8,3

dollar AS per hari. Artinya terdapat kesenjangan sekitar 10 kali antara

rata-rata pendapatan per kapita nasional dengan standar kemiskinan

BPS senilai 0,81 dollar/hari.

Dalam kondisi dimana kebutuhan dasar pangan dan non

pangan harus diperoleh dengan uang tunai ditambah lagi inflasi harga

kebutuhan pokok yang cenderung naik, maka standar kemiskinan

BPS sebenarnya terlalu rendah (dan kurang rasional jika diukur

sekitar Rp8000/kapita/hari) sehingga jumlah kemiskinan di Indonesia

sebenarnya lebih besar dari 12,5% atau 30,1 juta jiwa. Jika

menggunakan standar Bank Dunia sekitar Rp18000/hari/kapita maka

jumlah penduduk miskin menjadi dua kali lipat atau 60 juta jiwa

sesuai dengan jumlah penerima Raskin dan Askeskin di Indonesia.
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3.2. Dimensi Material

3.2.1. Dimensi kebutuhan dasar

Berdasarkan kebutuhan dsar sandang, papan dan pangan,

maka BPS pernah membuat 14 komponen kriteria kemiskinan yang

hasilnya dikategorikan sebagai rumah tangga miskin dan tidak

miskin. Ke-14 kriteria tersebut meliputi: (1) luas lantai bangunan

tempat tinggal kurang dari 8 m2/orang; (2) jenis lantai bangunan

tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu atau kayu murah; (3) jenis

dinding tempat tinggal terbuat dari bamboo, rumbia atau kayu

berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester; (4) tidak memiliki

fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga

lain; (5) sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;

(6) sumber air minum berasal dari sumu, mata air tidak terlindung,

sungai atau air hujan; (7) bahan bakar untuk memasak sehari-hari

adalah kayu bakar, arang atau minyak tanah; (8) hanya

mengkonsumsi daging, susu atau ayam satu kali dalam seminggu; (9)

hanya membeli satu pasang pakaian baru dalam setahun; (10) hanya

sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari; (11) tidak

sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas atau Poliklinik;

(12) sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan

luas lahan <0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh

perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah

Rp600000,- per bulan (Rp20000/hari); (13) pendidikan tertinggi

kepala rumah tangga adalah tidak sekolah atau tidak tamat sekolah

dasar atau hanya sekolah dasar; dan (14) tidak memiliki tabungan atau

barang yang mudah dijual dengan nilai Rp500000,- seperti sepeda

motor kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang
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lainnya. Disamping itu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN) pernah mengembangkan sekitar 22 indikator

kemiskinan rumah tangga seperti belum mampu makan dua kali

sehari, belum memiliki pakaian berbeda untuk rumah, bekerja dan

bepergian, bagian lantai rumah terluas adalah tanah, apakah

mengkonsumsi telur dan daging seminggu sekali, luas lantai rumah

>8m2 per orang dan sebagainya. Hasilnya dikategorikan sebagai

keluarga pra-sejahtera I, II dan III serta keluarga sejahtera.

Kemiskinan selama ini lebih banyak dipahami dalam arti

absolut yakni ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar;

khususnya pangan, sandang dan papan. Kebutuhan pangan

sebenarnya lebih jauh dimaknai tidak hanya dalam arti ‘beras’, tetapi
perlu diterjemahkan dalam artian keseimbangan dan kecukupan kalori

(karbohidrat), protein, lemak, mineral dan vitamin.

Kenyataannya kecukupan pangan sering dimaknai sebatas

ketersediaan karbohidrat semata. Jika penduduk telah memiliki

kecukupan pangan karbohidrat sudah dianggap tidak miskin. Oleh

karena itu indikator kemiskinan yang sering ditampilkan adalah

kekurangan karbohidrat semata yang ditandai oleh kelangkaan beras.

Maka dampak kelangkaan beras seringkali dilihat dari indikator

konsumsi pangan nasi aking, tiwul dan ubi atau busung lapar. Pada

hal ada sejumlah sumber karbohidrat lainnya yang tidak

diperhitungkan dan tidak tercakup dalam kandungan beras.

Lebih jauh, jika ukuran kemiskinan pangan hanya diukur dari

ketersediaan dan konsumsi beras sebagai sumber karbohidrat utama,

maka daerah yang makanan pokok penduduknya berbasis non beras

akan tergolong sangat miskin. Pada hal di beberapa daerah terdapat
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berbagai sumber karbohidrat selain beras walau memiliki kandungan

nutrisi yang tidak kalah dengan beras seperti sagu, jagung dan umbi-

umbian. Oleh karena itu, ukuran kemiskinan pangan yang digunakan

adalah tercukupinya minimum 2200 kalori per kapita per hari untuk

orang dewasa.  Ukuran ini mungkin tepat digunakan sebagai ukuran

kemiskinan pangan walau sulit mengukurnya di tingkat lapangan.

Disamping komponen pangan, indikator non pangan-sandang

dan papan selama ini kurang menonjol sebagai indikator kemiskinan.

Jumlah pakaian baru yang dikenakan oleh anggota keluarga setiap

tahun menjadi salah satu indikator kebutuhan sandang.  Demikian

halnya dengan status pemilikan perumahan sering tidak dimasukkan

sebagai indikator kemiskinan kecuali kondisi lantai, dinding dan atap

serta ventilasi.  Pada hal banyak penduduk yang belum punya rumah,

bahkan kalaupun ada maka banyak yang kurang layak untuk dihuni,

apalagi berada di daerah kumuh. Kondisi ini semakin berarti ketika

tanah dan rumah merupakan kebutuhan pokok manusia tetapi sulit

dimiliki karena harganya semakin mahal dari tahun ke tahun.

Akibatnya jika pemilikan rumah layak huni dijadikan sebagai ukuran

kemiskinan maka angka kemiskinan akan semakin bertambah.

Kecuali dalam makna absolut, kemiskinan juga sering

dipahami dalam arti relatif.  Dalam hal ini ukuran kemiskinan tidak

didasarkan pada sekedar terpenuhinya kebutuhan dasar manusia

seperti pangan, papan dan sandang, tetapi didasarkan dengan

membanding kepada individu, kelompok, masyarakat atau bangsa

lain, termasuk persepsi penduduk miskin itu sendiri.  Jadi, seseorang

dapat saja tidak miskin secara obsolut tetapi masih miskin secara
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relatif atau sebaliknya dimana seseorang yang dikategorikan miskn

ternyata tidak merasa menjadi orang miskin.

Ukuran kemiskinan menurut kebutuhan dasar yang tidak

hanya menyangkut pangan tetapi juga pendapatan pernah dilakukan

oleh peneliti lain. Mattes dan Bratton (2009) menulis mengenai

kemiskinan di 19 negara sub-Sahara Afrika dengan menggunakan 5

indikator utama kemiskinan yang disebut sebagai Lived Poverty Index

(LPI).  Kelima indikator tersebut dikemas dalam lima pertanyaan

penting tentang frekwensi seberapa sering satu rumah tangga dalam

satu tahun terakhir tanpa memiliki kebutuhan dasar berikut: (1)

pangan yang cukup untuk dikonsumsi; (2) air bersih; (3) minyak

goreng; (4) uang tunai; dan (5) kesehatan atau perlakuan dan layanan

kesehatan.  Jawaban responden diberi 4 pilihan: (1) selalu; (2) sering;

(3) jarang; (4) satu kali sampai dua kali.

Hasil kajian menunjukkan bahwa prioritas jawaban responden

di 19 negara tahun 2008 terhadap lima pertanyaan tersebut adalah

bahwa kebutuhan dasar yang selalu/sering tidak ada adalah uang tunai

dengan standar kemiskinan sekitar 1,25 dollar AS per hari, diikuti

oleh layanan kesehatan, pangan, air bersih dan minyak goreng untuk

konsumsi rumah tangga.

3.2.2. Dimensi pendidikan dan kesehatan

Dalam perkembangannya, ukuran kemiskinan semakin

kompleks. Kebutuhan dasar tidak hanya pangan, sandang dan papan,

tetapi semakin luas kepada akses pendidikan dan kesehatan.

Pendidikan berarti adanya akses setiap orang atau anggota keluarga

untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak. Kesehatan
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berkaitan erat dengan aksessibilitas individu dan rumah tangga

terhadap layanan kesehatan yang layak, ketersediaan air bersih,

minyak goreng, minyak tanah dan sanitasi, serta layanan menurunkan

laju kematian bayi (Infant Mortality Rate) dan laju kematian total.

Sumarto dan Widyanti (2008), menulis bahwa kemiskinan di

Indonesia merupakan kemiskinan multidimensi baik konsumsi

(pangan dan minyak goreng) maupun non konsumsi seperti kesehatan

dan pendidikan. Misalnya 25% Balita masih malnutrisi, 72% ibu

melahirkan tidak memperoleh layanan layak dan 45% tidak memiliki

akses ke sanitasi.  Bahkan  lebih dari 50% rumah tangga miskin tidak

punya akses mendapatkan air bersih dan 20% lulusan sekolah dasar

tidak mampu melanjutkan pendidikan. Kecuali itu jika daya beli

(purchasing power) dihitung sesuai standar Bank Dunia (US$ / hari)

maka kemiskinan di Indonesia mencapai 45% pada tahun 2006.

3.2.3. Dimensi setara Beras

Berdasarkan penelitian dan pengalaman lapang yang cukup

mendalam, Sajogyo menetapkan batas ‘garis kemiskinan’ setara 320

kg beras/kapita/tahun untuk desa dan 480 kg/kapita/tahun untuk kota.

Berbeda dengan ukuran BPS dan Bank Dunia, Sajogyo lebih jauh

membedakan kemiskinan dalam empat kategori yakni tidak miskin,

miskin, paling miskin dan melarat. Pembedaan kategori ini penting

untuk mengetahui seberapa miskinkah penduduk miskin itu. Logika

yang dimaknai dalam setara 320 kg beras per kapita per tahun adalah

sebagai berikut: 120 kg untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan

(karbohidrat) dan 200 kg sisanya digunakan untuk memenuhi

kebutuhan minimum untuk protein, lemak, mineral dan vitamin,
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termasuk non pangan seperti pendidikan, kesehatan, sandang, papan

dan sosial budaya.

Berdasarkan pengalaman lapang, ukuran standar kemiskinan

Sajogyo hampir mendekati ukuran kemiskinan yang dipergunakan

oleh BPS. Jika diinterpretasi lebih jauh maka ukuran garis kemiskinan

BPS lebih menekankan pada kemampuan individu sedangkan

Sajogyo menekankan kemampuan rumah tangga untuk memenuhi

kebutuhan pangan dan non pangan. Persamaannya kedua ukuran

tersebut tidak memisahkan antara kemampuan memenuhi kebutuhan

dasar manusia berupa pangan (kemiskinan absolut) dan kebutuhan

non pangan.

Beras dijadikan sebagai patokan karena harga beras dinamis

sesuai dinamika ekonomi nasional. Selain itu, beras merupakan

komoditas strategis dan politis, makanan pokok nasional sehingga

impor beras terus berlangsung, dan kenaikan harga beras cenderung

mempengaruhi kenaikan jumlah persentase kemiskinan melalui

kenaikan harga barang lain, termasuk gaji pegawai. Misalnya, hasil

kajian peneliti dari Universitas Indonesia yang dikutip Metro TV

(25/6/11) menyatakan bahwa setiap kenaikan 6,7% harga beras akan

menciptakan 1,8 juta orang miskin, dan setiap kenaikan 11,5% harga

kedelai akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sekitar 275000

orang. Hal ini memberikan argumentasi mengapa beras masih relevan

sebagai salah satu indikator ukuran kemiskinan di Indonesia.

3.3. Dimensi Non Material: Kultural, sosial dan persepsi

Kemiskinan sering dimaknai dalam arti sosiobudaya bahwa

seseorang miskin terkait dengan faktor internal (psikologis) dalam diri



309

manusia berupa rendahnya mutu sumberdaya manusia dan dimensi

sosial terkait dengan hilangnya nilai-nilai dan norma-norma

sosiobudaya positif yang terwujud dalam sikap hidup, kebiasaan dan

perilaku individu, kelompok maupun sosial. Dimensi non material

atau non pendapatan digunakan oleh BKKBN dalam menentukan 5

kategori kemiskinan mulai dari Pra-sejahtera hingga Sejahtera III.

Keluarga Pra-sejahtera mempunyai 4 indikator utama: makan

dua kali sehari, ada pakaian berbeda untuk bekerja dan di rumah,

lantai rumah bukan dari tanah, dan menggunakan fasilitas kesehatan

untuk pengobatan anak dan ada akses terhadap kontrasepsi.  Keluarga

sejahtera tingkat I jika telah memenuhi keempat indikator tersebut,

tetapi belum mampu memenuhi salah satu dari 7 indikator berikut:

mengkonsumsi daging/telur/ikan sekali seminggu, satu set pakaian

baru sekali setahun, lantai rumah 8 m2 per orang, semua anggota

keluarga sehat dalam 3 bulan terakhir, paling tidak salah satu anggota

keluarga usia > 15 tahun mempunyai pendapatan tetap, semua

anggota keluarga dapat membaca, semua anak usia antara 7 dan 15

tahun bersekolah, dan menggunakan kontrasepsi jika sudah punya 2

anak (BKKBN, dalam ADB, 2006).

Masyarakat Maluku sebenarnya memiliki budaya cerdas dan

arif dan jujur yang disebut manusia arika (Prof. Norimarna,

pers.comm, 2011) oleh karena sejak kecil telah mengkonsumsi

makanan bergizi, khususnya karbohidrat yang bersumber dari pangan

non beras, protein hewani yang berasal dari ikan laut serta sayur dan

buah dari hasil panen di kebun. Masyarakat juga memiliki nilai

kebersamaan dalam mengelola sumberdaya alam, sehingga status
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lahan pertanian umumnya bukan milik pribadi tetapi milik desa dan

milik keluarga atau marga.

Petani Maluku memiliki kearifan dalam manajemen

sumberdaya lahan dan laut. Lingkungan petani Maluku merupakan

kombinasi dari dua lingkungan hidup yakni pertanian dan kelautan,

sehingga petani di Maluku, khususnya mereka yang sebagian besar

tinggal di wilayah pesisir, lebih dikenal sebagai petani sekaligus

nelayan. Jadi bagi petani Maluku pulau dan laut satu kesatuan.

Dalam mengelola lahan pertanian, petani Maluku sejak lama

telah menerapkan sistem ‘dusung’ yakni model agroforestry

tradisional yang mengkombinasikan tanaman tahunan dan semusin

dalam satu satuan lahan untuk mengurangi risiko berupa erosi tanah.

Model pertanian ini tidak intensif dan produktifitas relatif rendah serta

frekwensi pemanenan musiman, tetapi berbiaya rendah dan efisien

karena tanpa input luar dan menanam beragam tanaman akan

mengurangi risiko dan gagal panen. Ringkasnya, dusung merupakan

strategi mempertahankan sistem ketahanan pangan, finansial dan

lingkungan alam di pulau-pulau kecil.

Oleh karena di dalam manajemen dusung juga terdapat norma

dan nilai-nilai yang disebut ‘buka dan tutup sasi’ yakni atauran kapan
waktu memanen dan waktu tidak memanen hasil dusung sesuai waktu

yang telah ditentukan oleh pemimpin negeri/desa (Raja dan staf),

tokoh adat dan tokoh agama. Tanaman yang diberi label ‘sasi’ (sasi
adat atau sasi gereja) berarti tidak boleh diambil sembarangan. Hal ini

juga berlaku untuk wilayah laut, khususnya jenis ikan tertentu

(misalnya ikan lompa) dan tripang, Hasil panen pada masa buka sasi

atau waktu panen juga dibagi kepada pemimpin desa dan staf.
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Pengawasan terhadap ‘buka dan tutup sasi’ dilakukan oleh aparat desa
yang disebut ‘kewang’. Lebih jauh, masyarakat Maluku juga memiliki
nilai persaudaraan (pela gandong, kalwedo) untuk menghindari

konflik sosial antar individu, marga, desa maupun kelompok sosial.

Oleh karena itu, konsep sitem dusung dan sasi tidak hanya menjadi

simbol ketahanan pangan, finansial dan lingkungan, tetapi juga

ketahanan sosial budaya dan kelembagaan lokal.

Dalam waktu lama, sejauh model pertanian dengan sitem

dusung dengan kelembagaan sasi dan kewang tersebut terjaga dengan

baik, maka masyarakat Maluku terhindar dari kasus kelaparan dan

busung lapar serta konflik sosial. Dalam perkembangannya, pengaruh

modernisasi dan kapitalisme, monetisasi, dan budaya konsumerisme,

telah mendorong eksploitasi sumberdaya alam hutan berlebihan oleh

pemilik Hak Pengusahaan Hutan (HPH), illegal logging dan illegal

cutting, eksploitasi hasil tambang, hasil laut (pemilikan mutiara dan

kapal penangkapan ikan berskala besar), termasuk alih fungsi lahan

sagu menjadi lahan padi sawah, telah mengubah nilai, sikap dan

perilaku masyarakat.  Akibatnya kesenjangan sosial ekonomi dan

spasial makin tajam, budaya malu hilang serta sensitif konflik

sebagaimana terbukti pada kerusuhan sosial tahun 1999.

Kini pembangunan pertanian dan kelautan pun lebih

berorientasi proyek, belum berbasis nilai budaya dan kearifan lokal

sehingga sulit menghasilkan produk lokal berdaya saing global.

Generasi baru telah mengabaikan nilai yang terkandung dalam sistem

dusung, sasi, kewang dan pela gandong. Masyarakat semakin bersifat

mementingkan diri dan kelompok, individual, rasa saling percaya

rendah, semakin boros dan konsumtif, malas bekerja dan tidak
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menghargai prestasi dan hasil karya. Nilai konsumerisme dan

monetisasi mendorong orang untuk mendapatkan uang secara instan,

maka semakin banyak generasi muda meninggalkan pertanian dan

kelautan dan lebih memilih menjadi tukang ojek, buruh, usaha di

sektor informal di kota.

Nilai-nilai lama telah berubah sehingga menciptakan

kemiskinan perilaku (Papilaya, pers.comm, 2010) yang tampak dari

sikap cepat merasa puas, dimanja alam atau malas mengelola

sumberdaya pertanian dan kelautan, usaha tidak terfokus (broken

focus) dan rendahnya kebutuhan karya dan prestasi (need of

achievement).  Hal ini merupakan ancaman ketahanan pangan,

finansial, lingkungan dan kelembagaan lokal di pedesaan Maluku.

Kecuali itu, kelembagaan sosial ekonomi masyarakat juga

semakin memiliki posisi tawar lemah karena terbatasnya jaringan

sosial dan rendahnya rasa saling percaya (social trust) dan norma-

norma sosial. Dalam konteks masyarakat yang sudah terjebak dalam

deprivasi kemiskinan atau lingkaran setan kemiskinan seperti

masyarakat petani dan nelayan di daerah pesisir serta penduduk

miskin di daerahkumuh di perkotaan, kemiskinan bukanlah menjadi

masalah karena sudah dianggap bagian hidup sehari-hari dan telah

terintegrasi atau sulit dipisahkan dari sosiobudaya mereka sendiri.

Masyarakat lokal juga memiliki konsep memaknai

kemiskinan.  Dalam hal ini miskin tidak hanya dimaknai dalam arti

ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok seperti materi pangan,

pakaian, dan rumah.  Masyarakat setempat (lokal) memaknai

kemiskinan dalam empat komponen. Pertama, miskin berarti

ketidakmampuan memperoleh pekerjaan yang layak.  Kedua, oleh
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karena orang miskin tidak memiliki pekerjaan tetap atau mempunyai

pekerjaan tetapi sifatnya serabutan, dan hanya mengandalkan tenaga

karena tidak memiliki ketrampilan, maka miskin berarti pendapatan

rendah dan pendapatan tersebut sifatnya tidak menentu.  Ketiga,

akibat upah rendah dan tidak menentu maka miskin juga ditafsirkan

penduduk miskin sebagai orang yang tidak memiliki martabat karena

status sosial rendah sehingga tidak diperhitungkan eksistensinya

ditengah masyarakat. Keempat, miskin juga dipahami masyarakat

desa dalam arti non materi yakni iman rendah, tidak bisa dipercaya,

dan memiliki solidaritas dan rendahnya kemauan menolong.

Penentuan rumah tangga miskin menurut persepsi sosial

memang bersifat subyektif pada tingkat kelompok atau komunitas

tetapi sangat bermanfaat secara praktis. Manfaat mendefinisikan

miskin berdasarkan persepsi masyarakat adalah bahwa intervensi

pemberian bantuan oleh pemerintah dan lembaga luar akan lebih tepat

sasaran.  Hal ini terjadi karena siapa dan dimana rumah tangga miskin

didiskusikan secara kolektif di tingkat rukun warga secara mufakat

dan musyawarah.  Mereka yang telah disepakati sebagai warga miskin

inilah yang menjadi prioritas target program pengentasan kemiskinan

pemerintah. Hal ini berbeda dengan konsep lama dimana rumah

tangga miskin ditentukan oleh BPS tetapi tidak jelas bagi semua

warga desa: siapa dan dimana mereka tinggal di desa. Akibatnya

banyak bantuan pemerintah yang salah sasaran.

Disamping persepsi atau perspektif penduduk miskin atau

masyarakat lokal, ada persepsi pemerintah pusat dan daerah

memaknai kemiskinan. Dalam persepsi pemerintah kemiskinan adalah

ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pangan karbohidrat,
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khususnya beras. Hal ini terlihat dari kebijakan dan program

pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan yakni dengan

memberikan bantuan beras untuk orang miskin (Raskin). Program ini

lebih mendorong perilaku konsumtif daripada perilaku produktif.

Pada prinsipnya Raskin bukan gratis tetapi dijual dengan harga murah

kepada keluarga miskin. Masalahnya siapa dan dimana keluarga

miskin itu (Seldadyo, 2005).

Oleh karena kurang jelas data dan administrasi mengenai

siapa dan dimana keluarga miskin, maka program Raskin dan bantuan

lainnya rentan salah sasaran, salah penggunaan, pembayarannya

sering macet,  dan program untuk penduduk miskin hanya menjadi

obyek bisnis bagi pedagang dan stakeholder terkait. Namun demikian,

hingga saat ini Raskin tetap menjadi kebijakan dan program nasional,

karena alasan politis sehingga didistribusikan juga ke wilayah desa

yang telah memiliki makanan pokok berbasis non beras.

Di sisi lain, Raskin yang disalurkan kemungkinan besar

bersumber dari beras impor yang berarti memberikan devisa bagi

petani di negara pengekspor. Disamping itu, ada Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang mahal tetapi masih bersifat

parsial karena programnya lebih banyak pada aspek fisik daripada

pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin. Pembiayaan PNPM di

provinsi Maluku, misalnya, mencapai 165 miliar pada tahun 2011.

3.4. Dimensi struktural, kelembagaan dan demokrasi

Kecuali mengukur kemiskinan berdasarkan kebutuhan dasar

pangan, ada dua variabel lain yang diteliti Mattes dan Bratton yakni

kebebasan dan demokrasi.  Hasilnya, jika kebebasan dan demokrasi
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berjalan lebih baik di suatu negara maka hal ini berkaitan dengan

penurunan angka kemiskinan di negara tersebut. Hal lain yang

menarik adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih baik belum

tentu diikuti oleh pemerataan yang lebih baik maupun penurunan

angka kemiskinan.

Kemiskinan struktural dapat tercipta melalui kebijakan-

kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada penduduk miskin,

bahkan ada kemungkinan menciptakan mesin-mesin untuk

memproduksi kemiskinan.  Kebijakan yang tidak melindungi petani

dan nelayan serta usaha kecil dari pasar bebas, menarik subsidi input

produksi pertanian untuk petani, pengusiran pedagang kaki lima yang

menciptakan pekerjaan sendiri, program-program yang bias kota,

pembangunan bias kawasan Timur Indonesia, termasuk pembiaran

birokrasi yang korup, merupakan sejumlah contoh kebijakan yang

bersifat struktural dan mendorong lahirnya rumah tangga miskin.

Miskin dapat juga terjadi dalam arti tidak adanya kebebasan

mengutarakan pendapat. Jika demikian maka penduduk miskin sulit

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

3.5. Dimensi Environmental

Pada awalnya lingkungan tidak termasuk dalam dimensi

kemiskinan.  Oleh karena proses pembangunan yang berorientasi

pertumbuhan ekonomi tinggi ternyata seringkali merusak lingkungan

sehingga mengancam keberlanjutan sumberdaya alam dan

sumberdaya manusia di masa depan, maka lingkungan menjadi

indikator penting dalam ukuran kemiskinan.  Ringkasnya, rumah
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tangga yang berhasil secara ekonomi tetapi cenderung merusak

lingkungan alam maka dikategorikan sebagai orang miskin.

Implikasi menarik untuk kemiskinan yang terjadi di Maluku

bukanlah semata kemiskinan karena ketiadaan pangan (khususnya

karbohidrat), tetapi lebih berat kepada kemiskinan ‘uang tunai’ atau
kemiskinan pendapatan. Selanjutnya, kemiskinan pendapatan tersebut

tidak berdiri sendiri tetapi berimbas langsung kepada akses

pendidikan, kesehatan, air, minyak goreng, pangan bergizi, bahkan

kebebasan dan demokrasi.  Mereka yang miskin biasanya kurang

percaya diri dan kurang didengar pendapatnya, bahkan tidak memiliki

kapasitas lobi dan jaringan untuk kerja sama dengan birokrasi,

penguasa dan lembaga keuangan.

Dimensi environmental juga terkait dengan keterbatasan atau

kemiskinan sumberdaya alam termasuk isolasi dan keterbatasan

sarana dan prasarana dasar.  Hal ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari kemiskinan struktural dimana kebijakan pemerintah

pusat dan daerah terlalu bias kota dan wilayah Kawasan Barat

Indonesia, sehingga pulau-pulau kecil yang terisolasi bahkan

berbatasan dengan negara luar cenderung terabaikan dan miskin.

Oleh karena itu kebijakan pemerintah pusat untuk mengedepankan

pulau-pulau terluar sebagai beranda depan Indonesia dengan

pendekatan prosperity daripada pendekatan security semata.

4. Konsep kemiskinan multidimensional

Oleh karena kemiskinan memiliki banyak sisi maka

kemiskinan bersifat multidimensi, sistemik, kompleks, absolute,

relatif  dan meliputi aspek sosio budaya, ekonomi, politik dan
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lingkungan. Dalam hal ini kemiskinan multidimensi dalam dilihat

sebagai suatu sistem yakni sebuah entitas yang mempertahankan

fungsi dan eksistensinya tiap sub sistem sebagai satu kesatuan utuh

melalui interaksi bagian-bagiannya secara fungsional dan terintegrasi.

Hal menarik dalam perspektif sistem adalah bahwa sangat penting

mencari dan menemukan faktor pendongkrak (leverage) utama dan

yang paling efisien untuk mengintervensi bagian tertentu yang

berdampak besar terhadap perbaikan sistem.

Implikasinya, entitas kemiskinan perlu ditemukan dan bagian-

bagiannya. Jika entitas dan bagian-bagian kemiskinan itu dapat

ditemukan maka hal ini menjadi langkah awal menemukan solusinya

secara holistik sebab ‘emergent properties’ sebuah sistem seperti

penanggulangan kemiskinan tidak ditemukan pada analisis bagian-

bagiannya tetapi ada pada kesatuan dan keterpaduan interaksi dan

harmoni antar sub sistem. Dalam hal ini, pengetahuan diperoleh

melalui analisis dan pemahaman diperoleh melalui sintesis

(O’Connors and McDermott, 1997) yang berarti bahwa
penanggulangan kemiskinan harus dimulai dari pemahaman holistik

mengenai kemiskinan, bukan sebaliknya.

Jadi mengukur kemiskinan dan pembangunan merupakan

ukuran multi dimensi yang melibatkan tidak hanya nilai pertumbuhan

dan produktifitas ekonomi, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan.

Pertumbuhan tetap penting agar ada ‘kue’ untuk dikonsumsi, tetapi
berkeadilan (pemerataan) dan berkelanjutan juga sama pentingya agar

tidak terjadi kerusakan sosial dan kerusakan lingkungan. Artinya,

pembangunan ekonomi, jika tidak merata, apalagi merusak

lingkungan, cepat atau lambat, akan runtuh oleh karena masalah
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konflik sosial dan bencana alam yang ditimbulkannya. Misalnya,

sejauhmana berlaku asumsi bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi

menyerap sekitar 500 ribu angkatan kerja? Jika tidak maka

pertumbuhan ekonomi yang terjadi adalah semu dan tak berkualitas.

Oleh karena pemahaman makna kemiskinan ditinjau dari

perspektif sistem maka kemiskinan multidimensi dapat didefinisikan

sebagai kemiskinan yang memiliki banyak sisi dimana tiap sisi atau

bagian saling terkait satu sama lain secara fungsional dan terintegrasi

untuk mempertahankan eksistensi atau entitasnya. Berdasarkan

pengalaman lapang dan teoritis ada berbagai sebab kemiskinan baik

internal (budaya, rendahnya mutu sumberdaya manusia, rendahnya

empathi dan simpati serta solidaritas sosial) maupun eksternal

(kebijakan yang tidak pro kemiskinan, sumberdaya alam terbatas,

inflasi, ketergantungan pada teknologi luar, sistem birokrasi yang

korup, misalnya 30% dari APBN sekitar Rp1400 triliun bocor (Metro

TV, 25/6/11).

Berdasarkan berbagai ukuran, sebab dan akibat kemiskinan

tersebut maka dalam buku ini dapat dinyatakan bahwa kemiskinan

multidimensional di pulau kecil memiliki paling tidak 5 sub sistem

penting: (a) dimensi ekonomi/finansial; (b) dimensi material; (c)

dimensi kultural, sosial dan persepsi; (d) dimensi struktural; dan (e)

dimensi lingkungan alam. Sebenarnya konsep kemiskinan

dimensional telah diteliti oleh Wagle (2008) di Nepal dan Amerika

Serikat.  Hasil studinya menyimpulkan ada tiga dimensi kemiskinan:

economic wellbeing (kesejahteraan ekonomi), capability (kapabilitas)

dan social inclusion (aspek relasional dan institusional kehidupan

manusia). Dimensi pertama menunjuk kepada aspek finansial dan
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material, dimensi kedua menyangkut faktor internal, budaya dan

kebebasan sedangkan dimensi ketiga terkait dengan interaksi sosial

dan kelembagaan.

Lima dimensi kemiskinan di pulau-pulau kecil memiliki

makna yang hampir sama. Dimensi ekonomi berkaitan dengan ukuran

menggunakan pendapatan, dimensi fisik berkaitan dengan kebutuhan

dasar pangan dan non pangan, termasuk sandang, papan, pendidikan

dan kesehatan.  Dimensi cultural berkaitan dengan aspek mutu dan

ketrampilan sumberdaya manusia, kebebasan dan solidaritas sosial,

dan budaya lokal.  Komponen struktural meliputi aspek kelembagaan

sosial, kebijakan pro-kemiskinan, sedangkan dimensi terakhir

merujuk kepada keadaan sumberdaya alam dan kelestarian

lingkungan sehingga pembangunan yang sedang dilakukan tidak

menyengsarakan kehidupan generasi yang akan datang.

Kelima komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang

saling terkait secara fungsional sehingga mengenali ‘wajah ganda’
kemiskinan perlu melihat secara holistik.  Demikian halnya ketika

mencari dan menemukan kebijakan penanggulangan kemiskinan,

maka penting melihatnya dari kelima perspektif tersebut.  Pendekatan

parsial hanya mengobati rasa sakit dalam waktu sekejab tetapi tidak

berhasil melakukan tindakan preventif yakni menghindarkan

penduduk agar tidak jatuh kedalam kemiskinan. Sebagai lanjutan

terhadap dimensi kemiskinan yang beragam tetapi satu kesatuan,

maka perlu mengenali karakteristik kemiskinan. Jika demikian,

apakah karakteristik kemiskinan multidimensi di pulau-pulau kecil?

Pertama, pekerjaan utama adalah petani dan nelayan berskala

kecil, subsisten, hasil musiman dan pendapatan tidak menentu dalam



320

konteks wilayah pulau-pulau kecil berbiaya mahal karena rentang

kendali sulit, isolasi dan biaya transportasi yang mahal.  Kedua,

pekerjaan serabutan dan pendapatan rendah.  Ketiga, Kebijakan bias

kota dan belum pro-desa dan pro-poor.  Keempat, kondisi demikian

(poin 1, 2 dan 3) mengakibatkan rumah tangga di pedesaan,

khususnya petani dan nelayan, sulit memiliki uang tunai.  Kalaupun

ada, jumlahnya hanya pas-pasan sehingga sulit memiliki akses

memenuhi kebutuhan dasar yang harus dibayar dengan uang tunai.

Artinya rumah tangga di pedesaan akan sulit memenuhi biaya

pendidikan, pangan bergizi dan berimbang, kesehatan, transportasi,

minyak tanah, minyak goreng termasuk menggunakan hak

berpartisipasi dalam pembangunan.

Selama ini ada argumentasi menentang angka kemiskinan di

Maluku yang dikeluarkan oleh BPS karena dianggap terlalu tinggi

sebesar 28%.  Alasannya masyarakat Maluku masih mengkonsumsi

sagu dan menggunakan kayu bakar sehingga kurang relavn dengan

indikator beras untuk makanan pokok dan minyak tanah untuk

memasak yang digunakan BPS.  Pada hal angka kemiskinan yang

ditetapkan BPS tergolong cukup rendah yakni Rp8000/kapita per hari.

Nilai pengeluaran demikian tentu saja sangat tidak layak untuk hidup

di kota Ambon dan Maluku yang tergolong mahal. Maka argumentasi

mengkritik data BPS tersebut sebenarnya hanya persepsi tanpa

didukung oleh data lapangan. Masalahnya lebih dari 85% penduduk

Maluku sudah mengkonsumsi beras sebagai pangan pokok dan

semakin tergantung kepada minyak goreng Bimoli dan minyak tanah.

Sagu dan pangan lokal lainnya semakin cenderung ditinggalkan,

khususnya dikalangan generasi muda.
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Oleh karena itu pemerintah lebih baik melihat kemiskinan

dan menerimanya sebagai suatu kenyataan yang harus ditanggulangi

secara serius. Hal ini akan mendorong aksi bersama untuk

menciptakan kebijakan-kebijakan yang pro kepada penduduk miskin

baik di desa maupun kota. Kebijakan tersebut akan lebih efisien dan

efektif jika dilandasi dan didahului oleh hasil-hasil kajian yang dapat

dipercaya. Hasilnya adalah mendefinisikan kembali standar ukuran

kemiskinan nasional (redefining standard of poverty) berdasarkan

perspektif, konsep dan standar ukuran masyarakat lokal dan nasional.

5. Kebijakan dan program anti-kemiskinan

Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah kebijakan

dan program kemiskinan yang masif bahkan terbesar di dunia

(Sumarto and Widyanti, 2008). Program tersebut antara lain.

Pertama, Jaring Pengaman Sosial tahun 1998 dengan anggaran

Rp14,2 triliun untuk memberikan subsidi pangan/beras (26%-34%

pengeluaran rumah tangga miskin di desa dan kota adalah untuk

beras), lapangan kerja, akses pendidikan dan kesehatan, dan kredit.

Namun pemberian bantuan cenderung menciptakan ketergantungan

penduduk miskin terhadap bantuan gratis bahkan mematikan

kreatifitas menciptakan kegiatan-kegiatan produktif. Kemiskinan

telah menjadi budaya penduduk miskin yang sudah menganggap

kemiskinan sebagai bukan masalah tetapi telah menjadi gaya hidup.

Kedua, alokasi Raskin pertengahan tahun 2001  melibatkan

20,2 juta keluarga, tetapi sejak tahun 2006 difokuskan kepada rumah

tangga miskin sebanyak 15,8 juta dengan biaya Rp6,28 triliun dimana

setiap keluarga menerima 10 kg per bulan dengan harga Rp1000/kg,
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kemudian meningkat menjadi 19,1 juta rumah tangga tahun 2009

dengan harga jual beras Rp1600/kg. Masalahnya peningkatan

anggaran tidak otomatis menurunkan angka kemiskinan karena salah

sasaran, ketergantungan dan rendahnya standar bantuan.

Ketiga, program Padat Karya tahun 1997 dengan anggaran

Rp2,1 trilun.  Keempat, Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan

khususnya kartu kesehatan untuk mendapatkan suplemen nutrisi dan

layanan kesehatan dan melahirkan. Kelima, Bantuan Langsung Tunai

tahun 2005 sebesar Rp100 ribu/keluarga miskin/bulan dengan 14

indikator miskin.  Program ini melibatkan 15,5 juta keluarga atau 62

juta jiwa,  kemudian meningkat menjadi 19,2 juta keluarga (program

terbesar di dunia).  Peningkatan angka kemiskinan tersebut karena

tuntutan dan jumlah masyarakat miskin semakin meningkat, padahal

kemiskinan tidak menurun karena naiknya harga beras/minyak.

Keenam adalah subsidi BBM tahun 2005 dan ketujuh yakni

program Keluarga Harapan dengan pilot project di 7 provinsi untuk

500 ribu keluarga miskin agar memiliki akses ke pelayanan dasar

terutama pendidikan dan kesehatan untuk ibu dan anak. Kedelapan,

program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp235000/tahun untuk

anak SD dan Rp324500/tahun untuk anak SMP dengan alokasi

Rp5,136 trilun tahun 2005; (9) Program Pengembangan Kecamatan

(PPK) dengan biaya 760 juta dollar AS (terbesar di dunia) dan

Program Pemberantasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)  dengan

fokus pembangunan infrastruktur dan kredit bergulir yang dilakukan

dengan pendekatan partisipatif untuk meningkatkan partisipasi,

demokrasi dan akses kepada lembaga keuangan dan perkreditan.



323

Kesepuluh, program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) dimulai tahun 2007 dengan biaya Rp14,3 triliun, sebagai

perluasan dari PPK dan P2KP dimana masyarakat adalah aktor bukan

obyek dan uang langsung ditransfer ke rekening masyarakat guna

mengurangi kebocoran sehingga transparansi lebih baik.  Akhirnya

ada juga program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

untuk 11000 desa dengan prioritas rumah tangga miskin dengan

alokasi Rp100 juta per desa.

Gambar 35 menunjukkan nilai APBN untuk penanggulangan

kemiskinan yang meningkat secara signifikan antara 2009 dan 2011,

tetapi persentase penurunan jumlah penduduk miskin cenderung

lamban dalam kurun waktu yang sama.

Gambar 35. Total anggaran kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di
Indonesia (Sumber: Kompas, 10/3/2011, hal. 35; Kemenkokesra, 2011).
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Jika tahun 2001 anggaran kemiskinan sebesar Rp 16,7 triliun

maka pada tahun 2009 naik cukup signifikan menjadi Rp50 triliun

atau meningkat hampir 3 kali lipat. Peningkatan anggaran kemiskinan

yang spektakuler adalah dari 50 trilun tahun  2009 menjadi  388 dan

346 trilun tahun 2010 dan 2011 atau eningkat hamper 8 kali lipat. Ada

4 klaster program untuk alokasi anggaran tersebut: (1) subsidi

meliputi beasiswa, Jamkesmas, Raskin, Keluarga Harapan dan

bantuan Langsung Tunai; (2) Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM); (3) Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan (4)

program rumah murah, angkutan murah, air bersih dan listrik hemat

dan murah, serta peningkatan taraf hidup nelayan dan penduduk

miskin perkotaan. Seharusnya, kenaikan anggaran kemiskinan

akan menurunkan jumlah penduduk miskin secara signifikan.

Kenyataannya, penurunan angka kemiksinan memang terjadi

tetapi berlangsung sangat lambat yakni hanya sekitar 3,4%

dalam kurun waktu yang sama (7 tahun) atau sekitar 0,49% per

tahun. Perlu ditekankan bahwa angka kemiskinan tersebut

adalah angka kemiskinan absolut yang diukur dari pendapatan

per kapita sekitar Rp219000 per bulan atau kurang dari 1 dollar

AS per hari.  Angkanya akan lebih besar jika disesuaikan

standar Bank Dunia antara 1 dollar dan 2 dollar AS per hari.

Kebijakan dan program-program tersebut mengindikasikan

bahwa sebenarnya sudah ada political will dari pemerintah untuk

mengurangi kemiskinan, namun yang terjadi adalah angka

kemiskinan masih tinggi, jumlah tenaga kerja wanita yang pergi

mencari nafkah ke luar negeri terus meingkat dan masyarakat petani

dan nelayan tidak mengalami perubahan berarti. Kemiskinan di
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pedesaan terus berlangsung tanpa melahirkan lapisan menengah

mendorong perubahan, mengurangi kesenjangan dan menjembatani

jaringan pengembangan industri dari kota ke desa. Mengapa

demikian? Apakah bantuan-bantuan tersebut salah sasaran, karena

program lebih berorientasi ke aspek fisik daripada manusianya?

Pemerintah memiliki pandangan bahwa kemiskinan sebagai

ketiadaan aksessibilitas transportasi, air bersih, jalan dan bangunan

fisik.  Dalam hal ini program kemiskinan lebih ditekankan kepada

bantuan fisik yang disalurkan melalui Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program ini didisain dan

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pendekatan partisipatif,

tetapi dalam kenyataannya banyak masyarakat lokal yang belum

terbiasa dan belum siap dengan budaya demokrasi dan kebebasan

berpendapat, termasuk menganalisis kebutuhan sendiri dan rencana

pengembangannya.

Program PNPM yang berorientasi proyek dan jangka waktu

yang ketat berhadapan dengan ketidaksiapan masyarakat dalam

merancang dan mengimplementasikan kegiatan. Konsekwensinya

adalah bahwa terjadi pendekatan partisipatif yang didominasi dan

dipaksanakan oleh pendamping, pemuka masyarakat dan tokoh

tertentu di tingkat lokal, seolah rencana yang disusun berasal dari ide

dan kebutuhan masyarakat miskin.  Hal ini wajar terjadi karena semua

kegiatan dan pembiayaan PNPM yang dirancang dengan birokrasi

formal, modern dan terjadwal ada ‘time line’ dan pertanggung
jawaban (akuntabilitas) formal yang tidak dikenal dalam budaya

masyarakat lokal. Akibatnya, program dan kegiatan fisik, walaupun
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melibatkan masyarakat setempat, sejauhmana manfaatnya bagi

keluarga miskin masih dipertanyakan.

Lebih jauh, keluarga miskin sebenarnya tidak ada waktu lain

kecuali mencari nafkah untuk kebutuhan harian, tetapi sering

‘dipaksakan’ ikut bekerja tanpa dibayar atas nama partisipasi

membangun saluran, jalan atau bangunan fisik.  Alhasil, keluarga

miskin semakin susah dengan mengikuti program pemberdayaan dan

PNPM, kecuali mereka dibayar layak agar dapat memenuhi

kebutuhan pangan harian keluarga. Pertanyaan mendasar dalam setiap

program kemiskinan adalah sejauhmana program tersebut telah

memperbaiki taraf hidup keluarga miskin dan adakah efek pengganda

program terhadap pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan?

Jika tidak demikian halnya, maka habis proyek habis kegiatan, dan

partisipasi yang dibangun dapat berubah menjadi tirani.

.

6. Penutup

Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah telah memberikan

banyak bantuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

miskin, baik dalam bentuk uang, komoditi, teknologi, dan

pendampingan. Jawa memiliki magnitude of poverty yang terbesar

dan kawasan Timur memiliki incidence of poverty yang tinggi

khususnya Papua dan Maluku. Mengapa demikian? Salah satu

argumentasi yang dapat diajukan adalah bahwa kemiskinan masih

dilihat secara tunggal, absolut, sederhana, spasial dan sektoral. Faktor

psikologis, sosial, social inclusion, freedom belum diperhitungkan.

Pada hal, kemiskinan memiliki multi dimensi dan kompleks, sehingga

perlu pendekatan holistik, komprehensif, partisipatif dan lintas sektor.
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Oleh sebab itu dimensi kemiskinan bersifat dinamis dan

kontekstual, tergantung dari perspektif yang digunakan.  Dimensi

kemiskinan dimaksud antara lain: (1) ekonomi; (2) non ekonomi

(sosial-psikologis, pendidikan, kesehatan, pangan); (3) struktural

(kebijakan dan politik serta birokrasi yang korup); (4) lingkungan

alam dan fisik (geografis dan sumberdaya alam).

Dimensi sosial termasuk hilangnya rasa saling percaya,

solidaritas, sodalitas, kepekaan untuk saling membantu yang

kekurangan, termasuk hak untuk dipelihara negara. Pendidikan dan

kesehatan merupakan dimensi sosial kemiskinan yang sudah menjadi

kebutuhan dasar manusia.  Disamping itu, kebutuhan non materil

seperti iman dan ibadah merupakan dimensi moralitas dan religius

dari kemiskinan. Dimensi ekonomi meliputi ketidakmampuan

memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan, termasuk rumah dan

pakaian. Dimensi politik meliputi partisipasi dalam mengambil

keputusan dalam program-program pembangunan, kebebasan

mengeluarkan pendapat dan berorganisasi. Dimensi geografis

berkaitan dengan rentang kendali yang luas dan sulit tanpa

infrastruktur dasar yang memadai, khususnya sarana transportasi laut,

udara dan darat di pulau-pulau kecil. Dimensi lingkungan berarti

pembangunan tanpa merusak sumberdaya alam dan sosial budaya.

Jadi kemiskinan mempunyai banyak dimensi sehingga

mempunyai makna yang beragam pula.  Oleh karena itu kemiskinan

perlu dipahami dari multi perspektif dimana perspektif yang satu

bukan tandingan tetapi pelengkap bagi perspektif yang lain.

Perbedaan angka persentasi kemiskinan antara Badan Pusat Statistik

(BPS) dan lembaga lain termasuk lembaga yang mengeluarkan data
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kemiskinan menurut jumlah penerima beras miskin, penerima dana

Bantuan Langsung Tunai, Badan Koordinasi Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN) atau Bank Dunia, sebenarnya terjadi karena

perbedaan perspektif, variabel dan ukuran, waktu pengambilan data

dan kelompok sasaran yang digunakan oleh masing-masing lembaga.

Implikasinya, ada lembaga juga yang melihat kemiskinan

hanya dari faktor akibat seperti tingkat pendapatan, kondisi rumah,

pendidikan dan kesehatan. Disisi lain kemiskinan dapat juga dilihat

dari sisi penyebab seperti rendahnya ketrampilan, lapangan bekerja

dan berusaha yang terbatas, pengangguran, ketidakberdayaan, kondisi

alam yang miskin, kebijakan yang tidak berpihak kepada penduduk

miskin, dan deprivasi. Berbagai perbedaan perspektif mengenai

kemiskinan tersebut sebenarnya mengandung esensi yang sama bagi

setiap institusi yakni memperkaya pemahaman mengenai

kompleksitas kemiskinan dengan tujuan percepatan perbaikan taraf

hidup masyarakat kearah yang lebih baik dari kondisi saat ini. Hal ini

penting dipertimbangkan untuk menciptakan standar garis kemiskinan

yang layak. Dalam hal ini keberlanjutan intervensi program

penanggulangan kemiskinan penting dilakukan hingga pada tahap

dimana penduduk miskin sudah memiliki daya untuk mandiri dan

memiliki posisi tawar yang cukup baik. Jika penanggulangan

kemiskinan sudah berkelanjutan maka hal itu menjadi good practice

yang mungkin layak direplikasi melalui modifikasi yang relevan ke

tempat lain. Hal ini akan didiskusikan lebih jauh pada Bab 12.

Akhirnya, oleh karena standar garis kemiskinan yang

ditetapkan selama ini tampaknya terlalu rendah, maka pertanyaan

penting untuk direnungkan adalah bagaimana membangun
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argumentasi yang logis untuk menentukan berapakah batas garis

kemiskinan yang layak dan manusiawi untuk masyarat Indonesia dan

masyarakat di pulau-pulau kecil? Hal ini menuntut perlunya

melakukan pendefinisian ulang standar kemiskinan yang berbeda

untuk wilayah yang berbeda.

Tantangannya adalah bagaimana mengidentifikasi penduduk

miskin dengan baik dan mengoperasionalkan atau menerapkan konsep

kemiskinan multidimensional di lapangan melalui kegiatan kajian

lintas disiplin. Hal ini penting dilakukan dengan mempertimbangkan

tingkat harga kebutuhan dasar fisik (material) dan kebutuhan non fisik

di tiap wilayah. Kebutuhan dasar fisik (ekonomi) di pulau-pulau kecil

cenderung lebih mahal dibanding harga-harga kebutuhan pokok di

wilayah kontinental karena mahalnya biaya transportasi sehubungan

dengan masalah isolasi dan keterbatasan sarana prasarana angkutan

laut dan darat antar pulau.

Indikator penting lainnya yang perlu diperhitungkan adalah

inklusi sosial atau akses masyarakat terhadap lembaga layanan

keuangan, pendidikan dan kesehatan yang layak, kebebasan dan

partisipasi dalam kegiatan pembangunan serta kelestarian lingkungan.

Oleh sebab itu aspek lingkungan berupa kondisi sumberdaya alam

lokal, geografis serta rentang kendali wilayah, isolasi dan

aksessibilitas antar pulau menjadi dimensi penting lainnya yang perlu

diterapkan dalam mengukur garis kemiskinan di wilayah pulau-pulau

kecil. Jika hal ini menjadi pertimbangan maka akan terjadi perbaikan

kesenjangan antar wilayah di Maluku. Persepsi ‘forgotten islands’
akan digantikan menjadi wilayah pulau-pulau di ‘beranda depan’
dalam membangun global partnership dengan daerah dan negara lain.



Bab 12
Keberlanjutan dan Replikasi

Program-Program Pengentasan Kemiskinan

The environmental [and poverty policies and programs-red] crisis is an outward manifestation
of a crisis of mind and spirit. There could  be to greater misconception of  its meaning than  to
believe it is concerned  only with endangered wildlife,  human - made ugliness, and pollution.
These are the part of  it,  but more importantly,  the environmental crisis is concerned with the

kind of  creatures we are and  what we must become in order to survive
(Lynton K.Caldwell)

1. Pendahuluan

Salah satu isu menarik di awal tahun 2011 adalah kritik dan

ketidakpercayaan publik terhadap prestasi pemerintah dalam pe-

ngentasan kemiskinan. Walaupun cenderung menurun, angka

kemiskinan yang masih tinggi dan ada ketidakepercayaan terhadap

validitas data serta terlalu rendahnya standar kemiskinan yang

ditentukan Badan Pusat Statistik (BPS). Secara makro, ekonomi

nasional tampak aman, devisa negara bahkan mencapai 120 miliar

dollar dan pertumbuhan ekonomi cukup baik (sekitar 6%). Namun

dalam realitas, sektor riil masih sulit berkembang dan 30 juta

masyarakat masih hidup miskin dan 30 juta lagi rentan menjadi

miskin. Kemiskinan berakibat krisis mind and spirit dan dampaknya

akan merusak lingkungan alam dan sosial budaya.

Daerah kumuh di perkotaan, kurang gizi, kesenjangan yang

semakin dalam antara si kaya dan si miskin serta kesenjangan antar

wilayah, banjir karena kerusakan hutan serta egoism dan

ketidakpedulian, adalah indikator terjadinya krisis lingkungan yang

sebenarnya dimulai dari krisis kejiwaan spirit kemanusiaan kita.

Masalah kesenjangan spasial antar wilayah di Indonesia

masih sulit diatasi, khususnya antara kawasan Barat dan kawasan
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Timur Indonesia. Sebagai perbandingan, pendapatan perkapita

nasional tercatat sekitar US $3000/tahun atau Rp27 juta/kapita per

tahun, sedangkan provinsi lain seperti Maluku hanya berpendapatan

Rp4 juta/kapita/tahun atau 7 kali lebih rendah dari angka nasional.

Lebih jauh, angka rata-rata pendapatan per kapita tersebut

pun perlu dikritisi sebab 13,3%  (31 juta) rakyat miskin di Indonesia

dan  27% penduduk miskin Maluku, masih hidup dibawah ‘garis
kemiskinan’ yang pendapatannya kurang dari Rp2,6 juta/kapita/tahun.

Masalah kesenjangan sering tidak terlihat dari indikator ukuran fisik

(ekonomi). Pada hal kemiskinan juga mempunyai indikator non

ekonomi, sensitif  konflik dan pemicu ketidakstabilan sosial politik.

Oleh karena itu banyak program pengentasan kemiskinan

yang telah dilakukan pemerintah. Masalahnya, banyak program atas

nama pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan masyarakat yang

tidak konsisten dan gagal atau mungkin banyak pula program yang

berhasil tetapi bersifat temporer, sebagian besar tidak berkelanjutan

dan sulit direplikasi dalam jangka panjang. Maka dalam bab ini

penting mendiskusikan masalah keberlanjutan dan replikasi program

penanggulangan kemiskinan.

2. Program-program penanggulangan kemiskinan

Program nasional penanggulangan kemiskinan yang umum

dikenal adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM), Asuransi kesehatan untuk penduduk miskin, Keluarga

Harapan, Beras untuk penduduk miskin, Kredit Usaha Rakyat (KUR),

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Bantuan

Langsung Tunai (BLT), Bntuan Langsung Masyarakat (BLM) dan

sejumlah program dari lintas kementerian dibawah koordinasi
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Kementerian Koordinasi Kesejahteraaan Rakyat. Namun demikian

program penanggulangan kemiskinan cenderung berorientasi proyek

dan tidak dibangun berdasarkan sebab dan atau akibat kemiskinan.

Ditinjau dari sebab kemiskinan, akar penyebab utama

kemiskinan di pedesaan cukup beragam, salah satunya adalah

kebijakan pembangunan yang bias kota. Dalam hal ini, pembangunan

masyarakat miskin di pedesaan didesain dengan paradigma yang

dimulai dari kota, bukan dari desa. Maka perspektif pengentasan

kemiskinan masih bersifat konvensional, parsial dan lebih

mengutamakan memberikan bantuan gratis dan beras murah terhadap

mereka yang dianggap tidak berdaya.

Kebijakan pro-poor (pro-job dan pro-growth) tetapi belum

pro-desa, sehingga kota semakin maju dan menjadi pusat aktivitas

pemerintahan, perdagangan, jasa, perbankan dan industri tetapi rawan

polusi dan kawasan kumuh. Sebaliknya, desa menjadi daerah

pinggiran yang memiliki sumberdaya alam menjadi sepi ditinggal

generasi muda. Desa seharusnya lebih diberdayakan (empowering),

tetapi cenderung menjadi tak berdaya, terabaikan dan semakin

diperlemah (over powering). Pada hal desa dan pertanian masih

menampung sekitar 42% tenaga kerja di Indonesia, rumah tangga

petani dan nelayan konvensional dengan usaha skala kecil.

Ringkasnya, desa hanya menjadi obyek implementasi ‘one shot
project’, program dan kegiatan yang direncanakan perencana kota.

Desa juga menjadi sub-ordinasi budaya dan konsumen produk

kota serta peniru gaya hidup kota yang semakin individualistik. Hal

ini berlangsung terus tanpa disadari sehingga kesenjangan sosial

ekonomi semakin timpang baik antar penduduk di dalam desa

maupun di dalam kota serta antara penduduk desa dan kota.
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Indikasinya, kemiskinan yang selama ini sebagian besar (sekitar 75%)

ditemukan di pedesaan kini juga ditemukan di perkotaan dengan

jumlah yang cenderung semakin meningkat dengan kondisi yang sulit

dibanding penduduk miskin di desa.

Berbeda dengan kondisi di pedesaan Jawa dimana petani

berlahan sempit dan miskin berkaitan dengan tekanan penduduk atas

lahan, bahkan cenderung berubah ke arah tekanan manuasia atas

manusia, fragmentasi dan konversi lahan pertanian,  kondisi petani

berlahan sempit dan miskin di pedesaan Maluku terkait dengan

isolasi, keterbatasan investasi, teknologi dan tenaga kerja terampil.

Maka kebijakan pengentasan kemiskinan di Jawa seharusnya berbeda

dengan kebijakan pengentasan kemiskinan di pulau-pulau kecil.

Program pembangunan dan pengentasan kemiskinan di

Maluku lebih bertumpu pada sektor pendidikan (20,8%) dan sarana

dan parasana (19,7%). Pendidikan merupakan pilihan penting untuk

memperbaiki pengetahuan dan ketrampilan penduduk miskin, tetapi

seringkali program beasiswa dan pendidikan gratis belum menyentuh

lapisan masyarakat miskin sehingga banyak anak-anak penduduk

miskin yang putus sekolah. Demikian pula pembangunan sarana dan

prasarana jalan dan jembatan tampaknya belum menyentuh kebutuhan

penduduk miskin. Mengapa? Salah satu alasannya adalah tidak ada

koneksitivas antara pembangunan sarana dan prasarana fisik dengan

pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya di seub-sektor

pertanian dan kelautan.  Hal ini semakin dipersulit belum adanya road

map pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi berbasis

komoditas unggulan yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi

yakni perkebunan cengkeh, kelapa dan pala, parawisata, ikan tuna dan

rumput laut. Kalaupun sudah ada studi mengenai kawasan komoditas
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unggulan tetapi belum ada tindak lanjut yang mengaturnya dalam

Peraturan Daerah dan dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah

dan swasta. Sektor berikut adalah tenaga kerja dan transmigrasi serta

pertanian masing-masing sebesar 17,8% dan 12,2% (Tabel 30).

Tabel 30 Alokasi anggaran program ekonomi dan kemiskinan, 2006.

No. Sektor Jumlah Dana
(000 Rp)

Persen
(%)

1. Kelautan 44,281,854.00 7.3

2. Industri da n Perdagangan 12,987,876.00 2.14

3. UMKM 34,088,989.00 5.61

4. Pertanian 74,357,000.00 12.24

5. Pertambangan & energi 1,949,072.00 0.32

6. TK & Transmigrasi 108,169,160.00 17.8

7. Pariwisata 1,373,134.00 0.23

8. Investasi 2,015,200.00 0.33

9. SDA/LH 5,166,112.00 0.85

10. Sarana prasarana 119,434,189.00 19.66

11. Sumberdaya aparatur 20,672,289.50 3.4

12. Kemiskinan/sosial 50,077,461.00 8.24

13. Kesehatan 6,355,418.00 1.05

14. Pendidikan 126,559,445.00 20.83

Total 607,487,199.50 100

Sumber: CESS, 2007

Hal menarik adalah dari nilai hamper Rp608 miliar

pembangunan di provinsi Maluku per tahun (2006), alokasi untuk

pertanian mencapai Rp 74 miliar/tahun dimana 62% dialokasikan
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untuk peningkatan ketahanan pangan, sisanya digunakan untuk 3

program lainnya yakni peningkatan kesejahteraan petani,

perlindungan dan konservasi sumberdaya alam serta pengembangan

agribisnis. Disamping itu, 68% dari Rp127 miliar anggaran

pendidikan digunakan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi

infrastruktur pendidikan.  Lebih jauh ada 6 program pengentasan

kemiskinan/sosial tetapi semua program tersebut hanya menyentuh

Gugus Pulau I termasuk pusat pemerintahan, sedangkan gugus pulau

V dan VI sama sekali tidak mendapatkan program pengentasan

kemiskinan. Keenam program tersebut adalah: (a)) Program

Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial; (b) Program

Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial; (c) Program

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; (d) Program

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; (e) Program

Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya; dan (f)

Program Pemberdayaan Masyarakat.

Jika aloaksi pengeluaran untuk pertanian, pendidikan dan

pengentasan kemiskinan terintegrasi dengan pembangunan

infrastruktur dan sektor lainnya serta dilaksanakan secara

proporsional di semua gugus pulau maka pembangunan ekonomi akan

lebih bermutu dan pengentasan kemiskinan di Maluku seharusnya

berlangsung lebih cepat. Kenyataannya pengentasan kemiskinan

berjalan lambat. Hal ini berarti hal sebaliknya telah terjadi, yakni ego

sektoral, tidak terfokus dan tidak merata disemua kawasan atau

wilayah gugus pulau. Hal terpenting adalah belum ada rencana

strategis, sinergi dan konsistensi para politisi dan lembaga swadaya

masyarakat untuk pengentasan kemiskinan. Disamping anggaran

pembangunan dan kemiskinan yang bersumber dari pemerintah pusat
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dan daerah, ternyata ada juga sumber pembiayaan dari lembaga donor

untuk kegiatan ekonomi di provinsi Maluku (Tabel 31).

Tabel 31. Alokasi anggaran proyek pembangunan ekonomi oleh
sejumlah lembaga donor di provinsi Maluku

No. Judul Program/Proyek Sumber Dana Jumlah
Anggaran

1. Second Kecamatan Development
Project

The World
Bank

Rp
2,013,000,000

2. Third Kecamatan Development
Project; and Third Kecamatan
Development Project Phase-2

The world
Bank

Rp
1,238,500,000

3. Support fro Implementation of
provincial strategic planning

UN Trsut Fund
(UNIDO)

+/- USD
1,800,000

4. Rebuilding Communities for
Integration : Developing economic
pillar

JICA +/1 Rp 1 miliar

5. Community activities through
income-generating activities

UNDP and
Mercy Corps

USD 1,107,430

6. Peace Through Development (PTD)
Programme

Sweden, DFID,
UNDP

USD
16,569,645
(for 3 province)

7. Kei Islands Peace Building
Programme

Netherland,
UNDP

USD 2,000,000

Sumber: CESS, 2007; n.a= tidak ada data

Disamping kegiatan ekonomi, sejumlah lembaga donor juga

membantu pembiayaan untuk proyek di sektor pendidikan dan

kesehatan di Maluku khususnya sejak masa konflik sosial yang

berlangsung antara tahun 1999 dan 2004. Jumlah dan jenis bantuan

dari lembaga donor untuk pendidikan dan kesehatan bervariasi seperti



337

terlihat pada Tabel 32. Namun sejauhmana program dan pembiayaan

tersebut diadopsi secara berkelanjutan oleh kelompok sasaran dan

penduduk miskin di provinsi Maluku masih perlu dipertanyakan.

Tabel 32. Alokasi anggaran sektor pendidikan dan kesehatan oleh
lembaga donor di provinsi Maluku

No. Judul Program/Proyek Sumber Dana Jumlah Anggaran

Specific Sektor Pendidikan

1. Science and Technology Equity
Program/STEP II

Islamic
Development
Bank

Rp 22,046,000

2. Sulawesi and Eastern Island Basic
Education

World Bank Rp 458,977,190

3. SCF-UK Program; Primary Education AusAID Aus$ 384,844

4. Emergency education programmes UNICEF USD 640,000

5. Rebuilding Communities for Integration
: Strengthening sosial pillar

JICA +/- Rp 0,5 miliar

Specifik Sektor Kesehatan

6. Third Water Sector and Sanitation for
Low Income Communities (PAMSIMAS)

The World Bank Rp 275,000,000

7. Health assistance and support to health
systems

WHO, UNICEF,
UNPF, IMC

USD 3,286,800

8. Vitadele assistance to vulnerable children UNICEF USD 830,000

9. Access to water and sanitary facilities UNICEF USD 630,000

10. Integrated Maluku Assistance Program
for Community Training and Health Care
Recovery

AusAID-IMC Aus$556,687

Sumber: CESS, 2007

Kecuali itu, lembaga donor juga memberikan dukungan dana

untuk proyek multi sektor di provinsi Maluku.  Beberapa proyek
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multisektor yang dapat dicatat menurut jenis proyek, sumber donor

dan nilainya disajikan pada Tabel 33. Nilai proyek multisektor

mencapai miliaran rupiah tetapi sejauhmana proyek tersebut telah

menurunkan jumlah penduduk miskin masih menjadi pertanyaan.

Tabel 33. Alokasi anggaran program multisektor untuk pengentasan
kemiskinan oleh lembaga donor di provinsi Maluku.

No. Judul Program/Proyek Sumber Dana Jumlah
Anggaran

1 Support for the Poor and
Disadvantaged Area
Project

The World Bank Rp
1,040,000,000

2 Third Urban Poverty
Project

The World Bank Rp
1,249,200,000

3. North Maluku and Maluku
Recovery Programme

Australia, Italy, Japan,
Netherland, New
Zealand, Norway,
Sweden through UNDP

USD
12,200,000

4 Support to the
Development of Lokal
Poverty Reduction
Strategies and the
Application of MDGs in
Indonesia

UNDP n.a.

5 To Assess, Reinforce, and
Gear Efforts Towards
MDGs

TBD, UNDP n.a.

6 Shelter and basic non-food
items assistance

UND, ICMC and Mercy
Corps

USD 1,048,847

7 Food assistance to IDPs World Food Programme
(WFP)

USD 8,654,904

8 ILO-EAST Project in
Maluku, 2008-2010

ILO USD 616,383

Sumber: CESS, 2007; n.a= tidak ada data
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Menurut CESS (2007), ada berbagai program atau proyek lain

yang telah didukung pembiayaannya oleh sejumlah donor di provinsi

Maluku. Anggaran berbagai jenis proyek tersebut bervariasi dimana

yang terbesar adalah masalah serius penanggulangan HIV/AIDS,

perbaikan income generating dan legal empowerment ( Tabel 34).

Tabel 34. Alokasi anggaran program dibidang lain oleh lembaga
donor di provinsi Maluku

No
.

Judul Program/Proyek Sumber Dana Jumlah
Anggaran

1 The Indonesian Partnership Fund
for HIV/AIDS: National AIDS
Commission,

AusAID/IHPCP,
USAID/FHI, UNAIDS,
ILO, UNFPA, UNICEF,
WHO, UNDP

USD 47,000,000
(for 22 province,
national level
and district
level)

2 Procurement SAR Communication
System for Flight and Shipping
Accident Project

Islamic Development
Bank

Rp 11,263,000

3 Lokal Governance Reform Through
Inter-Governmental Cooperation
(LoGIC)

UNDP, NA USD 1,097,168
(for 8 province)

4 The Strengthening Access to Justice
and the Rule of Law

UNDP, NA USD 826,909
(for 5 province)

5 Legal Empowerment and
Assistance for the Disadvantaged
(LEAD)

Norway, UNDP, NA USD 14,120,790
(for 3 province
and national
level program)

6 ICMC Program; Overcoming
obstacles to repatriation of refugees

AusAID-ICMC USD 227,855

7 Support to reconciliation and peace
initiatives

UNICEF, UNDP USD 315,000

8 Community activities through
income-generating activities

UNDP and MCI USD 1,107,430

9 Assistance in capacity-building UNICEF, UNDP and
MCI

USD 1,483,000

Sumber: CESS, 2007
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Berbagai jenis program bantuan dari donor tersebut

merupakan angka yang direncanakan, sehingga nilai anggaran dalam

pelaksanaannya dapat saja lebih rendah atau lebih tinggi. Jika

diperhatikan dengan seksama ternyata pembiayaan pembangunan di

provinsi Maluku cukup menarik.  Jika pemerintah provinsi memiliki

anggaran lebih kurang sekitar Rp600 miliar per tahun, ditambah lagi

dengan 11 kabupaten kota yang mempunyai anggaran pembangunan

lebih kurang sekitar Rp500 miliar per tahun, demikian punya

pembiayaan dari lembaga donor, maka sesungguhnya program

pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Maluku dapat

berlangsung lebih cepat, berkelanjutan dan mudah di replikasi.

Kenyataannya, kemisknan masih tinggi dengan laju

penurunan yang lambat. Ada kemungkinan dana program dan proyek

pengentasan kemiskinan terakumulasi di wilayah kota. Oleh karena

pembangunan di Indonesia umumnya bias kota baik di pedesaan

Jawa maupun luar Jawa, maka pusat ibu kota baik di tingkat nasional,

provinsi dan kabupaten, secara perlahan semakin dibanjiri oleh

pendatang dari desa, sehingga banyak kota melebihi kapasitas daya

tampung (carrying capacity) dan menciptakan kemiskinan perkotaan.

Kawasan kumuh, sektor informal yang cenderung meningkat pesat,

termasuk jasa transportasi seperti ojeg dan becak, kriminalitas,

kemacetan lalu lintas,  sampah, banjir, krisis air bersih serta kerusakan

lingkungan, merupakan ‘balas dendam’ desa atas kebijakan

pembangunan bias kota.

Disamping itu, jumlah pengangguran penuh dan setengah

penganggur juga makin meningkat di kota dan desa sehingga

menciptakan kesenjangan pendapatan dan gaya hidup, termasuk

segregasi dan kecemburuan sosial.  Kelompok masyarakat demikian
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dapat membentuk modal sosial negatif yang sewaktu-waktu dapat

menciptakan disharmoni sosial dan politik.

Sehubungan dengan makin kompleksnya masalah

kemiskinan, maka konsep kemiskinan juga terus berkembang dan

diperdebatkan, seperti seorang gadis cantik akan dilihat berbeda oleh

orang yang memiliki perspektif berbeda. Konsep kemiskinan

berwajah ganda sehingga ada konsep kemiskinan absolut, kemiskinan

relatif, kemiskinan struktural, kemiskinan budaya, kemiskinan

sumberdaya alam, kemiskinan materi dan sosial, kemiskinan attitude

atau perilaku dan sebagainya.

Ditinjau dari perspektif akibat, kemiskinan umumnya diukur

dari rata-rata pegeluaran atau pendapatan perkapita per bulan atau per

tahun. Sebaliknya, ditinjau dari perspektif penyebab, konsep

kemiskinan sering diukur dari faktor internal (patologis) maupun

faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan faktor-faktor yang

bersumber dari dalam diri orang miskin seperti sikap dan perilaku

budaya, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan faktor-faktor  di

luar diri orang miskin seperti kebijakan dan proses politik yang tidak

pro-poor, perilaku korupsi, miskin sumberdaya atau bencana alam.

Oleh karena ukuran kemiskinan semakin beragam, kompleks

dan relatif, maka wajah kemiskinan pada prinsipnya memiliki banyak

dimensi (multidimensi), baik ekonomi, sosial budaya, patologi-

psikologis, politik maupun dimensi lingkungan. Dimensi terakhir

bahkan semakin penting karena pembangunan yang merusak

lingkungan akan menimbulkan kemiskinan baru dan mengancam

keberlanjutan dan masa depan generasi yang akan datang. Ketika

dimensi kemiskinan dilihat linear dengan menyeragamkannya sebagai

ukuran tunggal untuk semua wilayah dan kelompok masyarakat,
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maka akan seringkali melahirkan perdebatan definisi kemiskinan yang

berkepanjangan.

Apa pun ukuran yang dipakai, data kemiskinan dari Badan

Pusat Statistik (BPS) masih menjadi rujukan utama karena merupakan

satu-satunya lembaga/badan yang memiliki legitimasi resmi dari

pemerintah. Masalah yang jauh lebih penting adalah bahwa

perdebatan ukuran kemiskinan seringkali menjadi retorika politik

lebih dominan daripada tindakan (action) mengurangi kemiskinan itu

sendiri.  Pada hal dari perspektif sistim, ukuran kemiskinan yang

diperdebatkan saling melengkapi baik dalam arti kecukupan pangan

dan gizi maupun non pangan, termasuk sandang dan pangan, energi,

pendidikan, kesehatan, partisipasi dan demokratisasi.

Oleh karena itu, implikasi terpenting mendiskusikan

kemiskinan adalah satu kesatuan antara kajian, kebijakan, strategi dan

tindakan mengurangi kemiskinan secara terencana dan berkelanjutan.

Selama ini kebijakan kemiskinan masih dominan bersifat

konvensional yakni memberikan bantuan (gratis) kepada mereka yang

miskin karena ‘kalah’ dan tak berdaya menghadapi pasar yang
dikuasai kapitalis metropolitan dan agen-agennya mulai dari tingkat

global, regional, nasional dan lokal. Pada hal kebijakan demikian

seringkali salah sasaran dan tidak berkelanjutan.

3. Ketergantungan dan salah sasaran

Bantuan (gratis) merupakan obat penolong dalam waktu

sekejab saja tetapi tidak menyembuhkan dalam jangka panjang karena

rentan salah sasaran, mematikan kreatifitas dan menciptakan

mentalitas ketergantungan yang semakin besar terhadap bantuan

gratis. Beberapa kebijakan dan program bantuan untuk pengentasan
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kemiskinan antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT), beras untuk

orang miskin (Raskin), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) yang cukup mahal dan massif serta Program Usaha

Agribisnis Pedesaan (PUAP), dan program-program yang dilakukan

oleh Badan Pemberdayaan, koperasi maupun lembaga internasional

dan lembaga swadaya masyarakat. Masalahnya, program dengan

anggaran yang begitu besar sudah dialokasikan dan sejumlah program

sudah diimplementasikan, tetapi kenapa kemiskinan masih tinggi?

Jawabannya cukup beragam, beberapa hal penting yang dapat

disebutkan: proyek berorientasi target kuantitatif, profitability,

sustainability dan replikasi. Artinya, sebagian besar proyek yang

dikelola bersifat temporer, a single bullet, lebih mengutamakan

jumlah daripada mutu. Laporan proyek mungkin didesain berhasil

untuk menyenangkan pemerintah dan donor, walaupun belum tentu

menghasilkan produk yang tidak hanya mampu diproduksi dan

berbasis penguatan kapasitas sumberdaya lokal tetapi juga

menguntungkan dalam jangka pendek dan menengah. Dalam hal ini

program dan proses pendampingan  mungkin berhasil dalam waktu

sesaat tetapi tidak berkelanjutan ketika dana proyek berakhir.

Berdasarkan survai terhadap sekitar 3200 rumah tangga dan

observasi lapangan yang dilakukan oleh BPS Maluku (Charles,

pers.comm, 2011), ternyata sebagian besar program kemiskinan salah

sasaran dan masalah fund channeling, khususnya bantuan beras untuk

orang miskin dan asuransi kesehatan penduduk miskin. Artinya,

rumah tangga yang tidak tergolong miskin justru lebih banyak

menjadi target penerima program bantuan daripada rumah tangga

miskin.  Jika hal ini menjadi pola dalam program pengentasan

kemiskinan dan pemberdayaan, maka tidak heran jika angka
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kemiskinan masih tetap tinggi dan laju percepatan pengentasan

kemiskinan berjalan lambat bahkan stagnan, khususnya di

kabupaten/kota di luar kota Ambon.

4. Keberlanjutan dan replikasi program

Oleh karena lambatnya percepatan pengentasan kemiskinan,

salah sasaran, dan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, maka

persoalan utama dalam program pemberdayaan dan penanggulangan

serta pengurangan jumlah penduduk miskin adalah masalah

keberlanjutan dan replikasi (Clayton, et al, 2000).  Banyak program

pemberdayaan berbasis sumberdaya alam berakhir ketika proyek

berakhir. Bahkan sangat sedikit program yang berkelanjutan dapat

direplikasi (scaling-up) dari satu orang atau kelompok ke kelompok

lain.  Akibatnya, penurunan kemiskinan tetap lambat dan stagnan.

Profitability merupakan salah satu faktor penentu

keberlanjutan program kemiskinan. Jika tidak ada produk yang

dihasilkan atau produk yang dihasilkan tidak menguntungkan

penduduk miskin, maka proyek pengentasan kemiskinan tidak akan

berkelanjutan.  Dalam kasus tertentu mungkin juga ada proyek yang

menghasilkan produk, menguntungkan dan berkelanjutan, tetapi sulit

direplikasi (scaling-up) oleh orang atau daerah lain karena tidak jelas

siapa ‘the prime driver’ dan tidak ada pola kerjasama lintas sektor

yang jelas, khususnya antara sumber inovasi (science), pengusaha

(management) dan pengambil kebijakan (policy).

Selama ini, program pengentasan kemiskinan kemungkinan

lebih bersifat bantuan (karikatif) dan politis.  Program lebih bersifat

parsial dan temporer, tanpa efek pengganda (multiplier effect)

terhadap penciptaan kesempatan kerja dan berusaha produktif.
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Program intervensi kemungkinan besar tidak tepat sasaran, akibatnya

perbaikan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin sangat

lambat atau belum terwujud. Bahkan sangat mungkin terjadi

kesenjangan semakin besar karena yang menerima bantuan adalah

kelompok penduduk yang tergolong tidak miskin.

Oleh karena kemiskinan di kota dan desa saling terkait dalam

suatu hubungan struktural dan fungsional, maka solusi kemiskinan di

pedesaan sangat penting dikaitkan dengan solusi kemiskinan di

daerah perkotaan. Artinya pemerintah kota dan desa perlu

bekerjasama menyusun rencana strategis pengentasan kemiskinan

secara berkelanjutan. Dengan kata lain perlu adanya data base

berbasis kawasan pulau atau gugus pulau.  Disamping itu perlu ada

kesamaan paradigma holistik dan sistemik, lintas sektor dan lintas

jenjang birokrasi pemerintah mulai dari desa ke jenjang

kabupaten/kota dan nasional.  Pengentasan kemiskinan pun perlu

secara terintegrasi antara wilayah dan antar berbagai jenjang birokrasi

pemerintahan.

Data base kemiskinan hingga di tingkat rumah tangga di desa

dan kota perlu ditata dengan lebih baik agar dapat diketahui siapa,

dimana dan berapa jumlah mereka yang sudah berubah status, dari

status miskin menjadi tidak miskin, antara sebelum dan setelah

adanya intervensi program pengentasan kemiskinan. Jika tidak

demikian, maka kebijakan dan program kemiskinan hanya upaya

mengurangi rasa sakit (kuratif) ketika terjadi musibah, bukannya

menghindari (preventif) dari makin banyaknya penduduk yang jatuh

kedalam kemiskinan.

Maka, sekali lagi, pemerintah daerah tingkat kabupaten

penting memiliki strategi mengurangi kemiskinan (Renstra) dengan
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lebih terencana, sistematis, terintegrasi, lintas sektor, berkelanjutan

dan tepat sasaran. Beberapa kebijakan dan strategi yang penting

antara lain pembangunan tidak hanya pro-poor tetapi juga pro-desa.

Beberapa strategi dimaksud antara lain industrialisasi pedesaan,

pembangunan kawasan agropolitan, serta pembangunan agroindustri

yang organisasinya terkait erat dengan masyarakat pedesaan.

Tujuannya adalah menciptakan pembangunan yang memiliki fokus

dan lokus yang jelas dan terukur guna mengurangi kesenjangan kota-

desa sekaligus mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Oleh karena kemiskinan memiliki ‘wajah’ multidimensi
maka, solusinya membutuhkan kerjasama lintas (multi) sektor yang

terkoordinasi agar tidak berbiaya mahal dan menimbulkan efek

samping negatif. Program transmigrasi, misalnya, disatu sisi dapat

menjadi solusi kemiskinan tetapi disisi lain hanya upaya

memindahkan kemiskinan ke tempat baru dan menimbulkan

kecemburuan sosial dengan penduduk lokal. Oleh karena itu program

transmigrasi perlu memiliki manajemen pengentasan kemiskinan

berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan terintegrasi dengan pengentasan

kemiskinan dikalangan penduduk setempat.

Dua nilai budaya penting dalam pengentasan kemiskinan

adalah gerakan solidaritas sosial dan kearifan lokal. Nilai yang

pertama mendorong mereka yang relatif lebih kaya menginvestasikan

modalnya untuk usaha-usaha yang mendorong penciptaan lapangan

kerja dan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin yang masih

produktif secara ekonomi. Nilai yang kedua adalah memfasilitasi

masyarakat adat (lokal) dan pendatang (transmigran) untuk menggali,

mengembangkan dan memodifikasi kearifan lokal (Litaay, 2008),

kesalingtergantungan dan kedaulatan pangan maupun ekonomi
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Dalam rencana strategis pembangunan daerah dan

pengentasan kemiskinan, nilai-nilai sosiobudaya tersebut seharusnya

terintegrasi dalam strategi industrialisasi pedesaan yang membangun

sumberdaya manusia berbudaya industri dan menghasilkan produk

berdaya saing yang ramah lingkungan. Hal yang tidak kalah

pentingnya adalah mendorong pendidikan dan pelatihan bagi

penduduk miskin agar memiliki ‘attitude’ dan ketrampilan mengelola
aset secara produktif yang diperoleh dari berbagai institusi yang

melakukan program pemberdayaan.

Sejak otonomi daerah digulirkan tahun 2000, sebagian besar

pemerintah daerah kabupaten mungkin sudah memiliki berbagai jenis

program pengentasan kemiskinan. Masalahnya, apakah bisa

dibedakan siapa dan dimana penduduk miskin sebelum dan sesudah

adanya program pengentasan kemiskinan? Jika tidak demikian, maka

program-program pengentasan kemiskinan sulit disebut berhasil,

apalagi mencapai tahap berkelanjutan dan mengalami efek pengganda

dan replikasi dari satu desa ke desa lain. Lambatnya laju pengentasan

kemiskinan juga terkait dengan belum ada program terintegrasi dan

berkelanjutan serta peraturan yang memiliki sanksi hukum yang

mengikat untuk program pengentasan kemiskinan di daerah.

4. Trade off: Sustainable vs Unsustainable

Program-program penanggulangan kemiskinan sebenarnya

merupakan pilihan apakah lebih mementingkan keberlanjutan atau

sementara-jangka pendek semata. Beberapa fokus pilihan untuk

penanggulangan atau pengurangan kemiskinan antara lain: (1) lebih

mengutamakan dampak yang luas dengan indikator investasi dan

pertumbuhan ekonomi tetapi tidak merata dan tidak berkelanjutan
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atau dampak sedikit tetapi mendalam dan berkelanjutan (broader vs

deep); (2) lebih memprioritaskan hari ini atau nanti di hari esok (to

day vs tomorrow); dan/atau  (3) lebih mementingkan dampak yang

kelihatan tapi tidak berkelanjutan atau impak yang kurang kelihatan

tetapi berkelanjutan. Secara rinci ada tiga fokus dan contoh pilihan

program pengurangan kemiskinan ditulis oleh Barder (2009):

(a) causes vs symptoms:temporarily alleviating the effects of poverty
for 100 people for a single year or permanently lifting 10 people out
of poverty forever?; (b) depth vs breadth: lifting 10 people out of
extreme and persistent poverty, or lifting 15 people from just below to
just above an arbitrarily-defined poverty line?; and (c) today vs
tomorrow:lifting 10 people permanently out of poverty this year or
lifting 20 people permanently out of poverty after five years?

Jadi pilihan program-program pengentasan kemiskinan

tergantung dari komitmen donor, pemerintah dan pelaksana program,

apakah untuk tujuan berkelanjutan atau sementara saja. Jika tujuan

program hanya untuk kepentingan politik dan pencitraan maka

sebagian besar program biasanya mempunyai dampak yang langsung

dirasakan, nyata, tetapi tidak berkelanjutan. Misalnya bantuan beras

miskin, bantuan langsung tunai, bantuan kemanusiaan, bantuan alat-

alat tanpa disertai pendampingan teknis dan bisnis berkelanjutan. Ini

disebut sebagai program berakhir ketika dana proyek habis, bahkan

mendeprivasi kapasitas dan kelembagaan local (Gambar 36).

Sebaliknya jika motivasi dan komitmen pengurangan

kemiskinan untuk tujuan agar berkelanjutan dan mandiri secara

finansial dalam jangka panjang maka program-program yang dibuat

biasanya tidak berdampak langsung dan hasilnya kurang kelihatan

(nyata). Program tersebut antara lain reformasi kelembagaan proyek

dan bantuan teknis, reformasi sistem perdagangan agar tidak dikuasai
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oleh elit pengusaha minoritas yang kapitalistik, penguatan masyarakat

sipil dan global public goods. Ini disebut builds capacity and

institutions yang berdampak terhadap keberlanjutan program setelah

pembiayaan proyek berakhir. Intinya, prioritas pilihan seharusnya

terfokus pada program yang berdampak nyata dan berkelanjutan.

Builds capacity
and institutions

Effects are
sustained after
finding finishes

Benefits only
while funding
provided

Likely to erode
local capacity
and institutions

Direct impact more
visible

Indirect impact less visible

1. Support civil society
2. Global public goods
3. Reform trade systems
4. Sector budget
5. Debt relief
6. Institutional reform project

and technical assistance

1. Service delivery
project

2. Global funds
3. Humanitarian aid
4. Imported food aid

Sustainable
U

nsustainable

Gambar 36. Trade off program penanggulangan kemiskinan (diadopsi
dari Barder, 2009)

5. Penutup

Akhirnya, ada beberapa hal penting menjadi simpulan dalam

kemiskinan di pulau-pulau kecil. Pertama, kemiskinan di pulau-pulau

kecil memiliki dimensi berwajah ganda atau multidimensional (multi-

facete): kesejahteraan ekonomi (material), non ekonomi, struktural
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dan lingkungan. Berdasarkan dimensi kemiskinan tersebut maka

ukuran kemiskinan perlu dilihat secara lebih utuh baik dari perspektif

akibat maupun perspektif sebab-sebab kemiskinan.

Intervensi program dari sisi akibat kemiskinan seperti

pendapatan, kondisi rumah, sandang dan pangan cenderung bersifat

mengobati dan mengurangi rasa sakit dalam waktu sekejab, sedang

tinjauan dari perspektif sebab kemiskinan lebih berorientasi kepada

tindakan preventif, yakni mencari dan menyelesaikan akar masalah

penyebab kemiskinan. Pendekatan pemerintah selama ini lebih

menekankan faktor akibat daripada faktor penyebab.

Kedua, kemiskinan di pedesaan pulau-pulau kecil Maluku

perlu dipahami dan dimaknai berbeda dengan kemiskinan di wilayah

kontinental seperti di pedesaan Jawa. Kemiskinan di pulau-pulau kecil

Maluku bukanlah kemiskinan absolut dalam artian ketidakmampuan

memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pangan. Sebab sangat jarang

ditemukan kasus rumah tangga miskin yang busung lapar, kelaparan

atau terpaksa makan nasi aking atau tiwul sebagaimana ditemukan di

pedesaan Jawa, walaupun tidak dapat dipungkiri tingginya angka gizi

buruk, angka kematian bayi dan laju fertilitas total.

Oleh sebab monetisasi dan komersialisasi telah merasuk di

pedesaan, maka kemiskinan di Maluku lebih tepat disebut sebagai

kemiskinan uang tunai (cash money) karena sejumlah faktor yang

kompleks.  Faktor-faktor penentu kemiskinan saling terkait antara

rendahnya investasi, lemahnya komitmen politisi untuk pengentasan

kemiskinan, dan mutu sumberdaya manusia masih didominasi budaya

pertanian-tradisional daripada budaya industri-korporasi.  Demikian

pula adanya akses yang sulit, masyarakat yang tersegregasi menurut

komunitas yang sensitif konflik, input produksi dan teknologi
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konvensional, produksi rendah, posisi tawar petani dan nelayan

lemah, pasar input dan hasil-hasil pertanian yang monopolistik dan

kebijakan tidak pro-desa.

Bagi rumah tangga miskin, total pengeluaran hampir sama

dengan total konsumsi. Garis kemiskinan rumah tangga miskin di

pulau-pulau kecil Maluku untuk pangan yang dihasilkan dan

dikonsumsi sendiri lebih besar dibanding pengeluaran untuk non

pangan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan kegiatan sosial.

Pangan yang dihasilkan umumnya masih berasal dari kebun sendiri,

tetapi jika bahan pangan tersebut harus dibeli dengan uang tunai,

maka rumah tangga miskin di Maluku akan mengalami kelaparan

karena tidak ada uang tunai untuk membeli bahan pangan. Dalam hal

ini, pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan saling terkait dan

terintegrasi (Triman, 2010), khususnya di pulau-pulau kecil karena

memiliki sistem distribusi dengan rentang kendali yang cukup sulit.

Ketiga, berdasarkan ‘garis kemiskinan’ rumah tangga, maka

sebagian besar rumah tangga di pedesaan Maluku masih tergolong

miskin.  Implikasinya, pangan pokok berbasis non beras yang selama

ini diproduksi sendiri oleh masyarakat di pedesaan pulau-pulau kecil

Maluku seharusnya tetap dipertahankan dan dilestarikan sebagai

kedaulatan pangan lokal.  Jika penduduk di pedesaan Maluku

difasilitasi tanpa sadar mengkonsumsi beras yang dianggap lebih

superior dibanding pangan lokal, maka rumah tangga di pedesaan

Maluku difasilitasi, ‘dipaksa’ dan ‘terpaksa’ membeli beras.
Hal ini akan meniptakan inflasi dan menjadi masalah ganda

bagi sebagian besar rumah tangga yang miskin pendapatan (uang

tunai). Artinya, dalam berbagai kesempatan petani menjual pangan

pokok non beras untuk mendapatkan uang tunai. Kemudian uang
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tersebut digunakan untuk membeli beras yang harganya cenderung

semakin mahal. Oleh karena daya beli yang rendah maka jumlah

pangan yang dapat dibeli menjadi terbatas serta rendahnya kapasitas

rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar non pangan. Pada hal

standar kebutuhan pangan dan non pangan masih dianggap rendah

yakni antara Rp232988 dan Rp192354 per kapita per bulan masing-

masing di perkotaan dan pedesaan sehingga jumlah penduduk miskin

diperkirakan sekitar 31 juta jiwa dan 65% ada di desa (Tabel 35).

Keempat, rumah tangga petani dan nelayan, termasuk

penduduk miskin menganggap pulau kecil sebagai tempat berusaha,

membangun dan membesarkan keluarga serta menyiapkan masa

depan anak-anak. Berbeda dengan penduduk setempat, perspektif elit

kapitalis lokal yang memonopoli pasar produk petani dan masih

tergantung dari proyek-proyek pemerintah daerah, justru menganggap

pulau-pulau kecil semata-mata sebagai tempat bisnis dan meraih

profit, bukan tempat membangun kebersamaan keluarga dan

menyiapkan masa depan anak-anak negeri. Perbedaan perspektif ini

dapat mengakibatkan rendahnya rasa memiliki (sense of belonging)

dan tanggung jawab (sense of responsibility) pengusaha terhadap

kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan masyarakat adat.

Implikasinya sumberdaya alam dan uang yang dihasilkan dari

pulau-pulau kecil ternyata tidak diinvestasikan di pulau kecil tetapi di

pusat kota besar seperti Ambon, Makassar, Surabaya dan Jakarta dan

kota besar lainnya. Disamping itu rumah tangga miskin di perkotaan

(kota Ambon) terjebak dalam lingkaran jebakan deprivasi sulitnya

memperoleh lapangan pekerjaan tetap dengan upah layak. Tanpa

intervensi pemerintah maka rumah tangga miskin (petani dan

nelayan) hanya melahirkan generasi miskin yang lebih banyak.
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Tabel 35. Garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin (BPS, 2011)

Provinsi

Garis kemiskinan (Rp/kapita/bulan) dan Jumlah penduduk miskin (000)

Kota Jumlah Desa Jumlah Kota + Desa

Papua 298285 26.2 247563 735.4 761.6

Papua Barat 319170 9.6 287512 246.7 256.3

Maluku 249895 36.3 217599 342.3 378.6

Gorontalo 180606 17.8 167162 192.0 209.8

NTT 241807 107.4 160743 906.7 1014.1

NTB 223784 552.6 176283 456.7 1009.3

Aceh (NAD) 308306 173.4 266285 688.5 861.9

Lampung 236098 301.7 189954 1178.2 1479.9

Bengkulu 255762 117.2 209616 207.7 324.9

Sulawesi Tengah 231225 54.2 195795 420.8 475.0

Sulawesi Tenggara 177787 22.2 161451 378.5 400.7

D.I.Yogyakarta 240282 308.4 195406 268.9 577.3

Jawa Tengah 205606 2258.9 179982 3110.2 5369.1

Sumatra Selatan 258304 471.2 198572 654.5 1125.7

Jawa Timur 213383 1873.5 185879 3655.8 5529.3

Sulawesi Barat 182206 33.7 165914 107.6 141.3

Sulawesi Selatan 186693 119.2 151879 794.2 913.4

Sumatera Utara 247547 698 201810 801.9 1499.9

Jawa Barat 212210 2350.5 185335 2423.2 4773.7

Sumatera Barat 262173 106.2 214458 323.8 430.0

Maluku Utara 238533 7.6 202185 83.4 91.0

Sulawesi Utara 202469 76.4 188096 130.3 206.7

Kalimantan Barat 207884 83.4 182293 345.3 428.7

Riau 276627 208.9 235267 291.3 500.2

Jambi 262826 110.8 193834 130.8 241.6

Kepulauan Riau 321668 67.1 265258 62.6 129.7

Kalimantan Timur 307479 79.2 248583 163.8 243.0

Banten 220771 318.3 188741 439.9 758.2

Kalimantan Tengah 220658 33.2 212790 131.0 164.2

Bangka Belitung 289644 21.9 283302 45.9 67.8

Kalimantan Selatan 230712 65.8 196753 116.2 182.0

Bali 222868 83.6 188071 91.3 174.9

DKI Jakarta 331169 312.2 0 0.0 312.2

Indonesia 232988 11097.8 192354 19925.6 31023.4
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Praktek monopoli pasar produk pertanian dan kelautan sulit

dihindari karena lemahnya infrastruktur dasar di pedesaan. Kecuali

itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan belum fokus, holistik,

sistemik dan multi-sektoral.  Sektor pertanian tanaman perkebunan

(pala, cengkeh dan kelapa) dan perikanan belum berperan sebagai

‘ibu sektor’ bagi sektor lain untuk pengentasan kemiskinan.

Oleh karena itu fokus dan target program pertama adalah

adalah peningkatan sarana dan prasarana sosial ekonomi.  Dalam

waktu bersamaan sangat penting membangun jumlah dan mutu

sumberdaya manusia petani yang terampil dan berorientasi bisnis

melalui penyiapan pendamping dan penyuluh agribisnis professional

lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian dan Kelautan dan atau

Sekolah Tinggi Kewirausahaan Pertanian dan Kelautan. Dengan

demikian diharapkan akan tercipta petani unggulan untuk komoditas

unggulan untuk pengembangan industrialisasi pedesaan berbasis

agroindustri komoditas pertanian yang memiliki daya saing di pasar

lokal dan global. Kecuali itu, pengentasan kemiskinan di pulau-pulau

kecil memerlukan terobosan paradigma baru yakni manajemen sistim

sosial, budaya, ekonomi, fisik dan finansial secara bersamaan dimulai

dari desa dan diperluas menjadi kawasan pulau dan atau gugus pulau.

Idealnya, penanggulangan kemiskinan sebaiknya dimulai dari

desa dengan dua program utama: memberikan akses kredit mikro,

jaminan pasar dan harga atas produk petani (market assurance) serta

pendampingan teknis dan bisnis (technical and business assistance)

berkelanjutan terhadap kelompok-kelompok usaha produktif.

Mengapa? Sebab kemiskinan sebagian besar ada di desa dan tiap desa

memiliki sumberdaya spesifik yang tidak sama dengan desa lain.

Sumberdaya alam dan budaya spesifik yang ada di desa sudah
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waktunya dikelola secara utuh dari hulu ke hilir, berbasis skala usaha

ekonomi dan berorientasi pasar tetapi juga ramah lingkungan. Hal

yang tidak kalah pentingnya adalah lahirnya para pebisnis sosial

nasional dan lokal yang berjiwa Panca Sila dan punya nasionalisme

yang tinggi dan pro-ekonomi rakyat (Rahardjo, 2011).

Kerja sama mengentaskan kemiskinan mulai dari pedesaan ini

seharusnya tampak dari Rencana Strategis (Renstra) setiap SKPD

yang dikoordinasikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tanpa merencanakan dan berbuat bersama maka pengambil

kebijakan, aksi affirmatif dan konsistensi kebijakan para politisi dan

praktisi serta para professional akan terus terjebak dalam khayalan

kemegahan (delusion of grander), rutinitas ego sektor dan tumpang

tindah program temporer dan parsial. Laju pengurangan jumlah

penduduk miskin berjalan lamban dan kesenjangan spasial antar pulau

semakin dalam karena yang terjadi bukan empowering tetapi mungkin

over powering dimana praktek partisipasi sesungguhnya hilang

makna dan tidak berbeda dengan tirani.
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Bab 13
Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Secara Holistik Dan Terintegrasi

1. Pendahuluan

Bab ini akan membahas strategi pengentasan kemiskinan

yang holistik dan terintegrasi. Sebagaimana disebutkan pada bab

terdahulu bahwa isu kemiskinan semakin menggelitik dan diangkat

oleh berbagai media massa ke permukaan ketika mendiang Presiden

Soeharto memanggil 14 menteri untuk merumuskan peta kemiskinan.

Hasil survai Bappenas menunjukkan sebanyak 34% dari 67000 desa

di Indonesia termasuk desa miskin dan dimasa kini ada sekitar 160

wilayah tertinggal dari 493 kabupaten di Indonesia.

Pada waktu itu Bappenas sendiri merasa terburu-buru untuk

menyusun proposal peta kemiskinan tersebut sehubungan dengan

deadline yang terbatas untuk minta bantuan luar negeri. Persoalannya

adalah bagaimana mengentas penduduk yang hidup dibawah garis

kemiskinan.  Kenapa mereka yang hidup jauh diatas garis kekayaan

tidak pernah dipersoalkan?  Kenapa jumlah penduduk miskin secara

absolut masih besar di Indonesia setelah lebih kurang 67 tahun

merdeka?  Bahkan Loekman Sutrisno pernah menulis: ‘kemiskinan
hanya dijadikan ajang bisnis dari seminar ke seminar, bukannya

mengambil tindakan menanganinya, semuanya NATO atau no action

talking only (Forum Keadilan 3, 1993). Artinya, masalah kemiskinan

lebih banyak didiskuiksn sebagai obyek proyek daripada tindakan

etika dan moral kemanusiaan untuk menanggulangi kemiskinan

Sejak awal para pendiri negara ini menyadari benar tujuan

pembangunan kita yakni mencapai masyarakat adil dan makmur.
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Memang kemakmuran tidak mungkin diberi kesempatan yang sama

kepada setiap orang untuk berusaha secara layak, tetapi setiap orang

paling tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Selain itu, orang

miskin akan selalu ada sehingga mustahil menghapus kemiskinan.

Usaha yang mungkin dilakukan adalah mengurangi jumlahnya.

Jumlah penduduk miskin di dunia saat tahun 1990 adalah

32,07% atau sekitar 1,7 miliar dan tahun 2009 masih tinggi yakni 1,4

miliar. Penduduk miskin tersebut adalah miskin absolut.  Kemiskinan

absolut dicirikan oleh kesehatan rendah (kurang gizi), pendidikan

rendah, laju kelahiran tinggi, peka terhadap penyakit, menganggur

dan penghasilan rendah.

Kalau dirinci lebih jauh, ternyata jumlah penduduk miskin

tersebut tersebar di berbagai belahan dunia, yakni: 50% di Asia

Selatan terutama di India dan Bangladesh, 17% di Asia Timur dan

Asia Tenggara yang sebagian besar terdapat di Indonesia, 17% lagi di

daerah sub Sahara Afrika serta 16% sisanya terdapat di Amerika

Latin, Afrika Utara dan Timur Tengah.

Walaupun status mereka miskin, namun mempunyai peranan

yang cukup besar dalam perekonomian.  Menurut Rao, penduduk

miskin di dunia mempunyai peran besar dalam memproduksi 90% teh

dunia, 90% kopi, 100% coklat, dan 50% tekstil.  Masalahnya adalah

peran yang besar itu tidak diimbangi dengan imbalan yang setimpal.

Jadi, inilah salah satu bentuk ketidakadilan berupa ketidakmerataan

hasil-hasil pembangunan disuatu negara.  Aset sumberdaya alam yang

terbesar di suatu negara seperti minyak dan batu bara umumnya masih

dikuasai oleh sekelompok elit minoritas (konglomerat). Pada hal

menurut UUD 1945 sumberdaya alam tersebut seharusnya dikuasai

oleh Negara untuk dipergunakan bagi kemakmuran rakyat.
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2. Refleksi Kemiskinan di Indonesia

Di Indonesia, jumlah penduduk miskin cenderung menurun

baik secara absolut maupun persentase.  Pada tahun 1980, jumlah

penduduk miskin di Indonesia ada sebanyak 42,3 juta sedangkan pada

tahun 1990 menurun menjadi 27,2 juta jiwa atau 15,08%. Tahun 2000

angka kemiskinan naik menjadi 38,7 juta atau 19% dan 10 tahun

kemudian turun lagi menjadi 30 juta atau 12,5%. Hal ini berarti laju

penurunan angka kemiskinan per tahun berfluktuasi atau tidak

konsisten yakni 1,35% antara 1980-1990, kemudian turun -0,40%

antara 1990-2000, dan meningkat perlahan sekitar 0,66% antara tahun

2000 dan 2011. Sesuai target Millenium Development Goals, angka

kemiskinan tahun 2015 seharusnya mencapai setengah dari angka

kemiskinan tahun 1990 atau sekitar 8% (Tabel 36).

Tabel 36. Refleksi jumlah penduduk miskin di Indonesia
Tahun Jumlah

Jiwa %
1976 52,4 40,38
1980 42,3 28,56
1984 35,0 21,64
1987 30,0 17,42
1990 27,2 15,08
2000 38,7 19,10
2011 30,02 12,46

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1991, 2011

Angka pada Tabel 36 tersebut dihitung oleh Biro Pusat

Statistik (BPS) berdasarkan jumlah kalori yang dikonsumsi

(pengeluaran) per kapita per hari.  Kalau dikonversi maka nilainya

setara dengan 2100 kalori atau Rp203000,- per kapita/tahun atau

sebesar Rp17000,- per bulan tahun 1990. Pada tahun 2010 batas garis

kemiskinan menjadi sekitar Rp210000 per kapita per bulan atau
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sekitar Rp8000/hari. Secara teoritis, perhitungan pendapatan

umumnya lebih lazim menggunakan pendekatan produksi atau

pendapatan per kapita per tahun. Namun pendekatan pengeluaran

dianggap lebih tepat karena ada asumsi bahwa penduduk miskin

biasanya tidak mempunyai tabungan, sehingga jumlah pengeluaran

menggambarkan pendapatan rumah tangga miskin.

Menurut Dr. Suroso dari Universitas Airlangga, angka

minimum dibawah garis kemiskinan adalah Rp240000,- per kapita

per tahun (Rp20000/bulan) pada tahun 1990. Jika pendekatan ini

digunakan pada tahun yang sama maka jumlah penduduk Indonesia

yang hidup dibawah garis kemiskinan menjadi 46 juta orang. Dengan

demikian ukuran garis kemiskinan bersifat sensitif karena perubahan

angka sedikit saja maka angka penduduk miskin akan berubah cukup

besar. Profesor Sayogyo dari IPB mengukur garis kemiskinan sejak

tahun 1973 berdasarkan kriteria setara pendapatan kilogram beras per

rumah tangga per tahun yang dibedakan antara pedesaan dan

perkotaan. Bahkan dianjurkan juga mengukurnya berdasarkan status

gizi (gizi kurang, gizi buruk).  Sebab ukuran kalori belum

menggambarkan apakah status gizi seseorang cukup atau tidak cukup.

Selain itu, kriteria ukuran BPS tersebut belum bisa memberikan

gambaran yang lebih spesifik tentang penduduk miskin.  Misalnya,

siapakah mereka, bekerja di sektor mana dan tempatnya dimana?

Berapa orang yang tergolong tidak miskin, hamper miskin, miskin,

paling miskin dan melarat?

Memang ukuran berdasarkan pengeluaran atau konsumsi

kalori per kapita per hari wajar dipertanyakan, sebab kebutuhan dasar

manusia tidak hanya menyangkut konsumsi saja.  Pada era sekarang,

selain sandang, pangan dan papan, maka aspek pendidikan dan



360

kesehatan sudah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga

negara. Tanpa pendidikan dan kesehatan yang baik, mustahil

seseorang dapat bekerja secara produktif.  Bahkan kalau mau ideal,

seharusnya diukur berdasarkan delapan jalur pemerataan yang telah

digariskan didalam GBHN. Jadi standar ukuran kemiskinan yang

dapat diterima semua pihak belum ada secara nasional dan justru

kekaburan inilah salah satu penyebab lambannya mengentas

kemiskinan.

3. Multidimensional penyebab kemiskinan

Secara umum kemiskinan disebabkan berbagai faktor.

Faktor-faktor tersebut misalnya menyangkut pembangunan yang

berorientasi kepada kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan

pertumbuhan semata, sumberdaya alam yang miskin dan faktor sosial

budaya masyarakat.  Menurut Sen (1981), ada beberapa penyebab

kesenjangan sosial yang berakibat pada meningkatnya jumlah

penduduk miskin (Lihat Gambar 37).

Orientasi pembangunan nasional sejak Pelita II sampai

sekarang ini yang didesain dalam bentuk Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) masih memberikan porsi besar

terhadap pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan. Kondisi

ekonomi makro dalam bentuk pertumbuhan ekonomi memang

cenderung menggembirakan yakni sekitar 6% per tahun. Indikatornya

GNP meningkat, cadangan devisa meningkat, konglomerat semakin

banyak, kenderaan bermotor (mewah) semakin meningkat dan jumlah

lapangan golf, super market dan permukiman mewah semakin

banyak.  Skenario yang dirancang untuk sektor pertanian sebagai

penopang sektor industri yang tangguh sepertinya berhasil jika dilihat
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dari menurunnya kontribusi sektor pertanian dan meningkatnya

sumbangan sector industri kedalam PDB dari tahun ke tahun.

Gambar 37.  Beberapa faktor penyebab kemiskinan

Laju pertumbuhan sektor pertanian sejak tahun 1969/1970-

1990/1991 adalah 4%.  Sumbangan kedalam PDB menurun dari

49,3% tahun 1969 menjadi 19,4% tahun 1991.  Selanjutnya, jumlah

tenaga kerja yang diserap menurun lebih lambat yaitu dari 64,2%

tahun 1971 menjadi 49,3% tahun 1991 dan 42% tahun 2009.

Kontribusi sektor pertanian tidak lagi dominan didalam PDB dan hal

ini sesuai dengan skenario perencana, tetapi jumlah pekerja absolut

didalam sektor pertanian lebih besar pada tahun 1980-an daripada

tahun 1970-an, yakni menjadi 17% tahun 1980-an.  Jadi laju

penyerapan tenaga kerja dan produktifitasnya justru membahayakan

dan sama sekali diluar perhitungan para perencana pembangunan.

Sebab kemiskinan

• Penguasaan dan
pengusahaan
sumberdaya nasional
timpang (Injustice)

• Distribusi aset nasional
tidak adil (Unbalanced
growth)

• Deprivasi hak milik
• Korupsi dan manipulasi
• Dualistik ekonomi
• Demonstration effect
• Bencana alam
• Peperangan
• Kebijakan pembangunan

pro-pertumbuhan
semata (usaha skala
besar)

Akibat tidak langsung

• Kesenjangan atau
disparitas spasial
dan sosial ekonomi

• Kesenjangan desa-
kota

• Kesenjangan antar
wilayah

• Kesenjangan
informasi dan
teknologi

• Lapangan kerja
terbatas

• Pengangguran

Akibat langsung

• Kemiskinan absolut:
kelompok
miskin, paling miskin
dan melarat (tidak
mampu memenuhi
kebutuhan dasar
baik pangan maupun
non pangan)

• Kelompok penduduk
tidak miskin tetapi
rentan menjadi
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inflasi, gagal panen
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dari menurunnya kontribusi sektor pertanian dan meningkatnya

sumbangan sector industri kedalam PDB dari tahun ke tahun.

Gambar 37.  Beberapa faktor penyebab kemiskinan

Laju pertumbuhan sektor pertanian sejak tahun 1969/1970-

1990/1991 adalah 4%.  Sumbangan kedalam PDB menurun dari

49,3% tahun 1969 menjadi 19,4% tahun 1991.  Selanjutnya, jumlah

tenaga kerja yang diserap menurun lebih lambat yaitu dari 64,2%

tahun 1971 menjadi 49,3% tahun 1991 dan 42% tahun 2009.

Kontribusi sektor pertanian tidak lagi dominan didalam PDB dan hal

ini sesuai dengan skenario perencana, tetapi jumlah pekerja absolut

didalam sektor pertanian lebih besar pada tahun 1980-an daripada

tahun 1970-an, yakni menjadi 17% tahun 1980-an.  Jadi laju

penyerapan tenaga kerja dan produktifitasnya justru membahayakan

dan sama sekali diluar perhitungan para perencana pembangunan.

Akibat langsung

• Kemiskinan absolut:
kelompok
miskin, paling miskin
dan melarat (tidak
mampu memenuhi
kebutuhan dasar
baik pangan maupun
non pangan)

• Kelompok penduduk
tidak miskin tetapi
rentan menjadi
miskin karena
inflasi, gagal panen
dan ketidakpastian
pendapatan.
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Sektor industri, jasa dan perdagangan sebagai alternatif untuk

menyerap tenaga kerja dari sektor pertanian, ternyata masih jauh dari

harapan. Sektor ini memang bertumbuh sejak tahun 1970-an, tetapi

laju penyerapan tenaga kerja masih lambat dibanding dengan luapan

tenaga kerja dari sektor pertanian. Akibatnya urbanisasi meningkat,

sektor informal semakin banyak, petani gurem dan buruh tani makin

banyak dan kemiskinan absolut semakin besar. Kondisi ini diperburuk

oleh nilai tukar petani (term of trade) yang timpang antara petani dan

penghasil produk non pertanian yang diperlukan (dibeli) petani.

Akibatnya disparitas pendapatan semakin buruk yang

selanjutnya akan menghambat pertumbuhan permintaan terhadap

barang-barang yang dihasilkan industri di dalam negeri.

Konsekwensinya, produk nasional akan semakin tergantung dari pasar

luar negeri yang menuntut persaingan yang ketat dalam hal teknologi,

mutu dan harga jual.

Pertumbuhan berorientasi pertumbuhan memang memberikan

dampak kemakmuran bagi elit minoritas yang tampak dari

menguatnya kelompok vested interested, konglomerat, nepotisme,

tetapi sekaligus juga menciptakan kesenjangan sosial dan spasial serta

kemiskinan struktural.  Inilah tantangan pembangunan sejak

memasuki era PJPT II hingga kini.  Maka diperlukan reorientasi

pembangunan yang memberikan porsi yang seimbang antara

pertumbuhan dan pemerataan. Mengenai keseimbangan ini Presiden

SBY memberikan konsep yang jelas: pro-growth, pro-job, pro-poor

dan pro-environment. Sebab jika hanya memperhatikan pemerataan,

sehingga pertumbuhan menjadi rendah, lalu kemakmuran apa yang

mau dibagi secara (adil)?  Pada dasarnya, kemakmuran barangkali

sudah dicapai tetapi belum dicapai secara adil dan merata.
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Kecuali itu, kemiskinan dapat juga disebabkan karena

sumberdaya alam yang miskin.  Sebagian besar wilayah Indonesia

bagian Timur misalnya terdiri dari lahan-lahan marginal yang miskin

hara dan berbukit, kondisi tanah berpasir (kwarsa), dan peka terhadap

banjir dan kebakaran.  Namun kondisi alam yang subur pun belum

tentu menjamin kesejahteraan penduduknya, sebab ada negara yang

miskin sumberdaya alamnya tetapi tinggi tingkat kesejahteraannya.

Negara Singapura, misalnya, yang miskin sumberdaya alam tetapi

sangat menonjol dalam bidang industri dan jasa perdagangan. Hal ini

berarti bahwa potensi dan kualitas sumberdaya manusia menjadi

variabel penentu kemakmuran suatu bangsa.

Negara yang menonjol kualitas sumberdaya manusianya,

biasanya menciptakan kemakmuran yang lebih baik.  Ukuran

kemakmuran ini tampak dari angka GNP yang tinggi, industri sebagai

leading sector, jumlah penduduk miskin yang rendah, tingkat

pendidikan dan harapan hidup yang tinggi dan pembangunan yang

memperhatikan aspek lingkungan alam dan hak-hak asasi manusia.

Faktor lain yang menyebabkan kemiskinan adalah kondisi

sosial budaya masyarakat.  Para ahli sosiologi dan antropologi seperti

C.Klukhohn dan Max Weber, menulis bahwa aspek budaya yang

dimiliki manusia mempunyai pengaruh positif terhadap kesejahteraan.

Misalnya budaya yang menghargai kerja keras, hemat, disiplin,

menghargai karya orang lain, memanfaatkan waktu (luang),

menguasai alam dan teknologi serta berorientasi kepada kesejajaran

sesama manusia.

Selanjutnya Boeke pernah menulis bahwa pedesaan Indonesia

adalah daerah yang damai tanpa konflik.  Geertz juga meneliti dan

menyatakan bahwa masyarakat pedesaan Indonesia miskin.
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Kemiskinan dapat merupakan salah satu penyebab kerusakan

lingkungan.  Sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia mampu

bertahan hidup karena adanya budaya sistim berbagi kemiskinan

(share poverty) dan berbagi marjin keuntungan (share margin).

Mungkin hal ini tidak seluruhnya benar, sebab seperti diungkapkan

Koentjaraningrat, bahwa sejak dahulu bangsa Indonesia sudah

mengenal kerja keras dalam berusaha. Desa juga bukan tempat damai

sebab ada saja potensi konflik menyangkut soal batas tanah, warisan,

hubungan pria-wanita, perkawinan, tua-muda dan sebagainya.

4. Strategi pengentasan kemiskinan secara holistik

Kemiskinan memiliki ciri multidimensional sehingga upaya

mengentas kemiskinan sangat sulit dilakukan secara parsial.

Pengentasan kemiskinan yang konsisten dan berkelanjutan hanya

dimungkinan jika dilakukan secara terpadu, lintas sektor, lintas

wilayah, komprehensif dan terintegrasi.  Hal ini menuntut kordinasi

berbagai pihak dalam menanggulanginya dan model kerjasama inilah

yang perlu dicari.

Sebenarnya kelompok penduduk miskin terbesar ditemukan

di pedesaan dan daerah pesisir yang hidupnya tergantung dari

pertanian dan perikanan rakyat.  Sisanya ada di daerah slum (slum

area) dan pekerja sektor informal di perkotaan. Pendidikan,

kesehatan, tingkat pendapatan dan produktifitas mereka umumnya

sangat rendah. Persoalannya kini bagaimana mengidentifikasi

penduduk miskin dengan benar: siapa, dimana dan tergolong kategori

miskin apa mereka? Jika sudah ada data base yang valid, maka

bagaimana kelembagaan pemerintah mengkoordinasi lintas sektor

menyusun rencana startegis dalam rangka menciptakan kesempatan
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berusaha dan bekerja serta meningkatkan produktifitas kelompok

miskin tersebut secara konsisten dan berkelanjutan?

Strategi pembangunan selama ini telah memberikan banyak

program ke pedesaan tetapi bersifat parsial, temporer dan tidak

terpadu. Beberapa bantuan ke desa antara lain Banpres, Inpres, KUD,

Kelompok tani, Puskesmas, Posyandu, Bimas, HPH Bina Desa, HTI,

Beras untuk penduduk miskin, Bantuan Langsung Tunai, PNPM

Mandiri, Kredit Usaha Rakyat, Asuransi kesehatan penduduk miskin,

Keluarga Harapan, Program transmigrasi dan sebagainya. Organisasi

kelembagaan dalam berbagai bentuk kelompok dibentuk oleh

lembaga luar desa dengan pendekatan partisipatif yang isinya masih

kental dengan prinsip pendekatan ‘top down’. Desa seolah-olah

menjadi over-facilitative, dimana program dirancang oleh pusat dan

dilaksanakan oleh daerah.

Pelaksana program tersebut umumnya berpendidikan tetapi

berketrampilan rendah dengan upah/gaji yang rendah pula.  Misalnya

kepala desa dan perangkatnya, penyuluh pertanian lapangan, petugas

statistik, guru SD, perawat dan tokoh masyarakat atau pendamping

honorer. Banyaknya program kelembagaan dan kelompok yang

dibentuk di desa tetapi bersifat temporer dan tidak berkelanjutan turut

memperlemah posisi tawar petani dan nelayan. Jangan-jangan

pembentukan berbagai kelompok yang tidak berkelanjutan di desa

mengindikasikan adanya interaksi yang saling menegasikan antar

kelembagaan atau kelompok-kelompok tersebut.

Adalah sulit menterjemahkan konsep (blue print) yang dibuat

oleh para ahli di belakang meja dan diterjemahkan oleh pelaksana di

tingkat bawah.  Oleh sebab itu perbaikan kualitas sumberdaya

manusia bagi aparat pelaksana pembangunan di level pendamping
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lapangan sangat penting, karena merekalah yang langsung

berhubungan dengan kelompok sasaran (penduduk miskin). Misalnya,

fasilitator lapangan diberi kesempatan meningkatkan pendidikan dan

latihan serta ditawarkan gaji yang didasarkan zonasi wilayah dengan

kategori kinerja dan lokasi wilayah apakah terpencil-tidak terpencil.

Sarjana pertanian sebenarnya perlu diberi peluang berbisnis di

pedesaan setelah mendapat pendidikan dan latihan sesuai sumberdaya

alam yang ada di lokasi kerjanya. Pada awalnya sarjana tersebut tentu

perlu gaji yang layak bersumber dari pemerintah.

Mengapa, misalnya, seorang dokter dapat memperoleh gaji

yang lebih tinggi di daerah terpencil, sedang seorang sarjana pertanian

yang tahu dan mampu melakukan perubahan sosial, ekonomi dan

teknis di pedesaan hanya dibayar murah?  Kalau aparat di tingkat

bawah bermutu, maka rencana pembangunan yang top down berupa

kebijakan dan regulasi umum akan mudah diterjemahkan dan

disesuaikan dengan program dari bawah. Artinya ada upaya

melakukan konvergensi untuk mempertemukan pendekatan top down

dan bottom up. Hasil konvergensi tersebut kemudian dilanjutkan

dengan divergensi yakni pembagian tugas yang jelas dan spesifik

untuk setiap stakeholder terkait dengan pengentasan kemiskinan.

Akhirnya, rencana tersebut akan benar-benar sampai ditangan

pendamping lapangan yang bersentuhan langsung dengan masalah

dan kebutuhan penduduk miskin di desa dan kota.

Pada saat ini desentralisasi sudah dilakukan bagi daerah

tingkat kabupaten dan kota agar mampu mengelola sumberdaya dan

keuangannya sendiri. Namun demikian otonomi yang sedang berjalan

tidak dapat dipungkiri belum meningkatkan pelayanan sosial, belum

menciptakan daya saing dan memperbaiki keseahteraan masyarakat.
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Bahkan otonomi telah menciptakan ‘raja-raja kecil’ yang memiliki

kekuasaan melakukan politisasi penggunaan anggaran. Prioritas

anggaran cenderung untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik

karena mudah melihat hasilnya. Struktur birokrasi cenderung semakin

‘gemuk’ tetapi menimbulkan isu putra daerah. Akibatnya pembiayaan

pembangunan manusia dan lingkungan semakin terbatas dan kualitas

sumberdaya manusia belum memiliki kapasitas untuk melihat visi,

misi dan rencana strategis daerah.

Kecuali itu, sesungguhnya daerah otonom masih bersifat

setengah hati karena daerah masih memiliki ketergantungan penuh

terhadap bantuan dana pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi

Umum dan Dana Alokasi Khusus. Hal ini akan mengakibatkan bahwa

semua program yang dilaksanakan akan disesuaikan dengan selera

pusat, khususnya proyek-proyek pembangunan yang akan dikerjakan,

walaupun sudah ada mekanisme partisipatif dalam bentuk

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) di tingkat

provinsi, kabupaten dan kecamatan.

Musrembang yang berlangsung selama ini kenyataannya

hanya sebagai syarat yang harus dilakukan untuk menyusun program.

Pada hal selera atau kebutuhan yang disusun bukan masalah dan

kebutuhan masyarakat atau mungkin juga telah disusun sesuai

masalah dan kebutuhan masayarakat tetapi dalam implementasinya

masih jauh dari harapan masyarakat. Masalahnya, monitoring dan

pengawasan pelaksanaan program-program pemerintah oleh politisi

(wakil rakyat) masih belum berjalan dengan baik.

Struktur alokasi penggunaan anggaran daerah umumnya

masih dominan untuk pos kegiatan rutin (75%) dan sisanya untuk pos

pembangunan. Pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap
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masih rendah (<5%) sehingga ketergantungan terhadap DAU dari

pemerintah pusat sangat tinggi. Walaupun demikian, jika setiap

daerah menggunakan DAU dan DAK secara efisien dan efektif,

memiliki fokus pembangunan daerah, khususnya memiliki rencana

strategis terhadap kelompok masyarakat miskin, maka pengentasan

kemiskinan tentu akan semakin cepat. Oleh karena itu, otonomi yang

kini sedang berjalan perlu diberikan sistim pengawasan kerja baik

oleh wakil rakyat maupun pemerintah pusat serta lembaga masyarakat

agar tercipta kejujuran dan disiplin kerja.  Jika tidak, maka korupsi

dan distribusi aset akan semakin timpang sehingga menimbulkan

kantong-kantong kemiskinan baru.

Dalam upaya merealisasikan percepatan pengentasan

kemiskinan, maka peranan pemerintah (politisi) sangat penting.  Usul

mendiang Presiden Soeharto untuk melakukan kemitraan berusaha

antara konglomerat, pengusaha besar dengan pengusaha menengah

dan kecil serta koperasi perlu dipertimbangkan kembali. Hal ini

penting agar menjaga keseimbangan dan keterkaitan organisasi antara

usaha skala besar, sedang, kecil dan rumah tangga serta koperasi.

Koperasi disebutkan untuk mengingatkan kembali bahwa bentuk

usaha yang sesuai untuk Indonesia adalah koperasi. Sebab keterkaitan

anta usaha inilah yang belum terwujud hingga saat ini. Bahkan

sebaliknya, usaha skala besar semakin besar dan cenderung

mematikan usaha koperasi, dan usaha skala kecil dan rumah tangga.

Kini Bappenas sudah menetapkan 6 koridor ekonomi nasional

untuk mendorong investasi dalam rangka percepatan pembangunan

dan pengentasan kemiskinan. Program ini disebut Masterplan of

Acceleration and Expansion Economic Development of Indonesia

(MP3EI) yang berlaku selama 20 tahun (2011-2025) dan diharapkan
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menjadi lokomotif pembangunan ekonomi melalui investasi yang

berdampak positif terhadap pelayanan, integrasi infrastruktur dan

logistik, pendidikan industry dan pembangunan kota baru serta

penurunan kemiskinan. Hal ini berarti pemerintah mengandalkan

sektor swasta untuk perluasan dan percepatan pembangunan nasional.

Program utama MP3EI adalah pengembangan potensi

ekonomi berdasarkan 6 koridor ekonomi, penguatan konektivitas

nasional serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan ilmu

pengetahuan dan teknologi nasional. Papua dan Maluku merupakan

satu koridor sebagai pusat pengembangan pangan, energi,

pertambangan dan perikanan nasional. Sektor swasta difasilitasi

pemerintah daerah untuk menginvestasikan dana untuk perusahaan

pangan (food estate), energi, tambang dan perikanan laut. Pemerintah

pusat dan daerah berperan penting dalam pembangunan infrastruktur

dan penyiapan lahan untuk investor di tiap koridor. Konsep MP3EI

memang masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya mengenai

besarnya biaya investasi untuk infrastruktur ‘hijau’, masalah

pembebasan tanah, model keterkaitan organisasi pengusaha besar

dengan koperasi dan UMKM serta masyarakat sekitar.  Namun

demikian program ini telah disetujui pemerintah sebagai upaya

terbaik melibatkan sector swasta dalam percepatan pembangunan.

Sebagai gambaran umum, peta mengenai 6 koridor ekonomi dalam

MP3EI disajikan pada Gambar 38.

Berdasarkan rencana induk MP3EI tersebut maka konsep

strategi percepatan pengentasan kemiskinan penting didesain dan

disusun secara konseptual dan operasional di tingkat daerah. Hal ini

dapat dilakukan dengan mengenali kerangka pemikian mengenai 4

kategori kemajuan suatu daerah: 1) daerah maju dan cepat tumbuh; 2)
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daerah maju tetapi tertekan; 3) daerah berkembang cepat; dan 4)

daerah relatif tertinggal.

Gambar 38. Pusat pertumbuhan industri melalui pendekatan 6 koridor
ekonomi (Kementerian Perindustrian, 2011)

Berdasarkan identifikasi terhadap ke-4 indikator tersebut,

angka pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, maka

wilayah Maluku masih tergolong sebagai daerah relatif tertinggal

(Bappeda Provinsi Maluku, 2010; Lalossa, pers.comm, 2010).

Sebagai daerah tertinggal maka percepatan pembangunan perlu

dilakukan dengan meningkatkan investasi pengembangan kawasan

komoditas unggulan Maluku yang diikuti dengan pembangunan

industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Kerangka

konseptual strategi percepatan pembangunan dari daerah tertinggal

menuju daerah berkembang cepat dan maju dapat digambarkan

sebagai berikut (Gambar 39).
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yi > y yi < y

ri > r
Wilayah I
Daerah maju dan
cepat tumbuh

Wilayah III
Daerah berkembang cepat

ri < r
Wilayah II
Daerah maju tapi
tertekan

Wilayah IV
Daerah relatif tertinggal
(termasuk Provinsi Maluku)

Gambar 39. Strategi percepatan pembangunan daerah dan
pengentasan kemiskinan (Bappeda Promal, 2010)

Keterangan:  r = rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita provinsi-provinsi di Indonesia; y= rata-
rata tingkat PDRB per kapita provinsi-provinsi di indonesia; ri = pertumbuhan PDRB per kapita
provinsi yang diamati (i); yi= tingkat PDRB per kapita provinsi yang diamati (i)

Implikasinya provinsi Maluku harus melakukan percepatan

pembangunan dari daerah relatif tertinggal menuju daerah

berkembang cepat dan daerah maju cepat tumbuh. Faktor pemicu

utama untuk mendorong percepatan tersebut adalah pasar atau market

driven. Konsep market driven memang pilihan strategis untuk

percepatan pembangunan jika suatu daerah telah memiliki produk dan

jasa berdaya saing yang dihasikan oleh sumberdaya manusia terampil.

Masalahnya, oleh karena lebih dari 60% Pendapatan Regional Bruto

Maluku masih bersumber dari pertanian dan kelautan yang ditopang

oleh sumberdaya manusia yang belum terampil, maka ada prasyarat

keharusan (necessary condition) yang harus dipenuhi sebelum

menerapkan strategi market driven di Maluku. Prasyarat tersebut

adalah ketersediaan infrastruktur dasar, ilmu pengetahuan dan

teknologi, sumberdaya manusia terampil dan produk berdaya saing.
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Semua ini akan menghasilkan produk dan jasa berbasis sumberdaya

dan budaya lokal tetapi berdaya saing nasional dan global.

Oleh karena hal ini belum terwujud maka perlu strategi

khusus untuk menghasilkan produk unggulan berbasis industri

pertanian dan kelautan serta parawisata. Dengan kata lain pusat

perhatian pembangunan ekonomi daerah Maluku adalah mengelola

sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang dimulai dari

membangun industrialisasi pedesaan. Dalam hal ini tantangannya

adalah bagaimana mengubah keunggulan komparatif menjadi

keungggulan kompetitif melalui perbaikan mutu sumberdaya manusia

yang terwujud dalam bentuk ketrampilan tenaga kerja dikombinasikan

dengan pengembangan industri berbasis inovasi, ilmu pengetahuan,

teknologi dan kreatifitas. Konsep pemikiran mengenai strategi

agribisnis untuk pengembangan sektor unggulan daerah dalam rangka

percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan dapat

digambarkan sebagai berikut (Gambar 40).

Gambar 40 memberikan penjelasan mengenai apa yang harus

dilakukan secara bertahap untuk mencapai tahap pembangunan

ekonomi yang dipicu oleh pasar yakni produk dan jasa yang

dihasilkan berbasis inovasi, teknologi dan kreatifitas. Provinsi

Maluku sesungguhnya masih berada pada tahap pertama, yakni

ekonomi daerah yang dipicu oleh potensi sumberdaya alam dan mutu

sumberdaya manusia yang belum terampil. Artinya produk dan jasa

yang dihasilkan Maluku masih berupa bahan baku yang belum diolah

(diindustrikan) baik dari sektor pertanian, kelautan maupun

parawisata sehingga nilai jual dan nilai tambahnya masih rendah serta

efek penggandanya masih terbatas. Hal inilah penyebab kenapa
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strategi market driven untuk percepatan pembangunan Maluku sejak

2005 belum berhasil menciptakan keunggulan kompetitif.

Tenaga
Kerja

Keunggulan
komparatif

Keunggulan
kompetitif

Terampil
Innovation Driven

(Tahap III)

Semi
terampil

Capital
(Investment) Driven

(Tahap II)

Belum
terampil

Natural Resource
Driven (Tahap I)
Sumberdaya
alam

Investasi
(Barang modal)

Inovasi/Iptek
dan kreatifitas

Gambar 40. Tahapan penciptaan daya saing berdasarkan penggunaan
sumberdaya alam dan kemampuan sumberdaya manusia

Dengan demikian, politisi sebagai orang yang paling

bertanggung jawab dalam pembangunan daerah dan menyelesaikan

masalah kemiskinan, perlu menyadari posisi Maluku pada saat ini

sebagai daerah yang relatif tertinggal dan tahap pembangunan

ekonomi yang dipicu oleh sumberdaya alam dengan tenaga kerja

belum terampil. Selanjutnya menyusun rencana bersama dan

komitmen yang kuat untuk bergerak ke tahap berikutnya sesuai

dengan perjalanan waktu dan target yang hendak dicapai.

Ringkasnya, dalam rangka percepatan pembangunan daerah

relatif tertinggal ke daerah berkembang dan maju, maka perlu

komitmen waktu para politisi untuk percepatan faktor pendorong

ekonomi dari sumberdaya alam-tenaga kerja belum terampil (natural

resource driven) ke investasi dan inovasi berbasis tenaga kerja

terdampil (innovation driven). Jika tidak demikian maka ada kesan
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lemahnya komitmen, rendahnya konsistensi dan berubah-ubahnya

kebijakan dan program dalam pengentasan kemiskinan yang masih

tinggi di Maluku.

Namun, sampai sejauhmana para politisi memiliki persepsi

sama mengenai hal ini, termasuk strategi percepatan melalui

pengembangan wilayah dan daya saing komoditas unggulan yang

mengacu kepada peluang dalam program MP3EI masih perlu

dipertanyakan keberlanjutannya hingga kini. Apakah pemerintah

daerah melaksanakan peran sebagai wasit saja atau langsung terlibat

dalam mewujudkan kerjasama antara pengusaha besar swasta dengan

pengusaha kecil? Sudah sejauhmana misalnya keterlibatan swasta

menanam modal dan investasi, termasuk bekerjasama dengan petani

dan nelayan, pencetakan sawah baru, permodalan pengusaha kecil dan

koperasi, bahkan menjadi bapak angkat bagi pengusaha lemah?

Sampai sejauhmana keterlibatan pemerintah daerah merangkul

lembaga penelitian, perguruan tinggi dan para pakar pembangunan

dikalangan pemerintah dan swasta dalam mengentas kemiskinan di

daerahnya?

Solidaritas sosial dikalangan konglomerat, orang kaya dan

pemilik modal serta rasa nasionalisme sebagai satu bangsa pernah

diusulkan Prof Sayogyo untuk mengentas kemiskinan. Moralitas

inilah dianjurkan dimiliki oleh pengusaha dan orang kaya yang mau

berbagi keuntungan dan kemakmurannya kepada golongan penduduk

miskin melalui percepatan pembangunan dan usaha produktif.

Karena itu, setiap proyek dan kegiatan pembangunan tidaklah tepat

jika hanya berorientasi profit semata, tetapi juga mengutamakan

sumberdaya manusia, sesama manusia. Muhammad Yunus, maestro

pengentasan kemiskinan dari Bangladesh menyebutnya sebagai bisnis
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social (social business) yakni kapitalisme yang bermurah hati. Adalah

kurang tepat jika selalu mengutamakan pendapat kelompok arus

utama yang memprioritaskan skala usaha yang besar-besar dan

hampir mengabaikan bahkan menelan usaha skala kecil.

Hal lain yang penting diingat adalah kehati-hatian dalam

menerapkan teknologi, khususnya high technology (high tech) dan

padat modal diberbagai bidang.  Sebab high tech tanpa ditopang

ketrampilan yang memadai, perubahan budaya dari pertanian ke

industri, dan pemerataan hasil sampai ke kelas masyarakat bawah,

sama saja mengorbankan manusia kecil dan pemborosan dana publik.

High tech yang bakan bakunya, staf ahli dan suku cadang serta

pasarnya hanya kelas elit di dalam negeri dan tertanggung dari dana

luar negeri, akan menciptakan ketergantungan kepada negara maju

dan pemberi donor.  Bahkan penggunakan teknologi pada perusahaan

besar tidak terkait dengan industri menengah, kecil dan rumah tangga,

akan menciptakan dilema ekonomi nasional dan lokal.  Oleh karena

itu upaya mencari model yang pas untuk keterkaitan ekonomi antara

skala besar, koperasi, usaha skala sedang dan menengah serta kecil

serta usaha rumah tangga perlu terus dilakukan dan dipantau

keberlanjutannya.

Apabila keterkaitan usaha tersebut terjadi, maka upaya

membuka kesempatan kerja seluas-luasnya diberbagai sektor

pembangunan tidaklah terlalu berat. Untuk itu pendidikan dan

pelatihan sumberdaya manusia sangat penting agar betul-betul siap

pakai dengan standar produktifitas tertentu baik di sektor primer,

sekunder maupun tersier.  Sebab banyaknya penganggur dan

rendahnya tingkat produktifitas merupakan ciri khas yang melekat

pada penduduk miskin.
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Upaya menanam investasi didalam diri manusia (human

investment) memang dihindari banyak investor karena mereka lebih

senang menggunakan tenaga yang sudah siap pakai dengan

produktifitas yang tinggi.  Namun proyek investasi perbaikan mutu

sumberdaya manusia melalui pendidikan dan latihan, akan mengajari

mereka untuk berdiri sendiri dan mampu mengelola sumberdaya alam

disekitarnya.  Pemberian bantuan kepada desa miskin berupa uang,

seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), hanya akan berguna dalam

waktu singkat dan menciptakan ketergantungan. Sebab setelah

bantuan habis, mereka akan cenderung mengharapkan bantuan yang

sama atau lebih besar lagi.

Sisi lain yang penting dalam percepatan pembangunan dan

mengentas kemiskinan adalah kualitas aparat yang mengutamakan

hukum (rule of the law, bukan rule of the game) diatas segala bentuk

kekuasaan dan jaminan serta perlindungan hak bagi golongan miskin

dalam melaksanakan aktivitas ekonominya. Jika tidak demikian, maka

pernyataan Dr. Arief Budiman akan tetap menjadi kenyataan dimana

disatu sisi kita berupaya mengentas kemiskinan, tetapi disisi lain kita

membiarkan mesin kemiskinan tetap beroperasi. Hal ini tampak dari

perampasan hak milik, penggusuran, korupsi dan manipulasi,

pengubahan lahan pertanian menjadi lahan industri dan lapangan golf,

pembiaran term of trade yang timpang, eksploitasi hutan tanpa

memperhatikan hak-hak masyarakat sekitar hutan, masalah pemilikan

tanah yang berpihak kepada perusahaan swasta besar daripada

member tanah untuk penduduk miskin, kebijakan gaji/upah rendah,

penyempitan ruang gerak usaha kecil dan rumah tangga dan Satpol

yang mengusir dan mengejar pedagang kaki lima. Itulah sebabnya

komitmen dan aksi politik (political commitment) pemerintah yang
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bersih dan berwibawa (good governance) sangat strategis dalam

mewujudkan pengentasan kemiskinan.

5. Penutup

Dengan demikian, mengentas kemiskinan adalah upaya

memenuhi kebutuhan dasar manusia yang hidup dibawah garis

kemiskinan, khususnya mereka yang tergolong rumah tangga hamper

miskin, miskin, paling miskin dan melarat. Oleh karena gizi kurang,

kesehatan dan pendidikan rendah, produktifitas akan menurun,

pendapatan rendah, maka akibatnya adalah kelaparan dan dan harapan

hidup rendah.  Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan hanya

mempunyai modal kedua belah tangan dan kemauan untuk bekerja.

Oleh sebab itu, upaya integratif diperlukan untuk menanggulanginya.

Pertama, mengidentifikasi siapa, dimana dan kapan mereka

menjadi penduduk miskin di pedesaan baik petani maupun nelayan,

termasuk penduduk miskin di perkotaan.  Penduduk miskin tersebut

perlu dikelompokkan kedalam 4 kategori: hampir miskin, miskin,

paling miskin dan melarat.  Hal ini penting agar setiap daerah

otonomi kota/kabupaten memiliki data base yang dinamis mengenai

waktu, tempat dan kelompok target rumah tangga miskin yang jelas.

Data ini merupakan dasar menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan

Peraturan Daerah (Perda) untuk pengentasan kemiskinan sehingga

target percepatan dan pencapaiannya memiliki sanksi hukum.

Kedua, menyusun kebijakan dan strategi pembiayaan daerah

untuk pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan subsidi dan

klaster pembiayaan kemiskinan nasional. Program pembiayaan

nasional kemiskinan dibedakan untuk subsidi, klaster 1, 2, 3 dan 4.

Subsidi meliputi subsidi bahan bakar minyak, pupuk, listrik dan
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sebagainya. Pembiayaan klaster 1 meliputi beras miskin (Raskin)

yang perlu dikembangkan menjadi pangan miskin (Pankin), asuransi

kesehatan miskin (Askeskin), keluarga harapan dan bantuan langsung

tunai.  Bantuan ini lebih tepat bagi penduduk miskin yang tidak

memiliki daya (vulnerable). Pembiayaan klaster 2 meliputi Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sedangkan klaster 3

fokus pada Kredit Usaha Rakyat (KUR). Prinsip partisipasi PNPM

cukup menarik yakni menggunakan kekuatan mimpi bersama (the

power of dream), motivasi mewujudkan mimpi (the power of

motivation), membangun kebersamaan (the power of togetherness)

dan kegiatan yang direncanakan, diawasi dan dievalusi bersama oleh

kelompok penduduk miskin.

Bantuan untuk klaster 2 dan 3 lebih tepat disebut sebagai

pinjaman karena mereka pada prinsipnya kelompok penduduk miskin

disini sudah memiliki daya tetapi tidak mampu berkembang tanpa

proteksi sementara. Proteksi dimaksud adalah perlindungan terhadap

usaha kecil agar mampu bersaing dengan usaha skala besar, termasuk

intervensi biaya, pelatihan teknis dan bisnis serta jaminan pasar. Hal

yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan infrastruktur dasar

di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sebagai prasyarat

pengembangan usaha kecil dan koperasi. Nilai anggaran subsidi

menempati jumlah terbesar yakni Rp219 triliun tahun 2012 disusul

anggaran untuk klaster IV, I, II dan III ( Gambar 41).

Klaster terakhir meliputi program rumah murah, angkutan

murah, air bersih dan listrik murah serta peningkatan taraf hidup

nelayan dan penduduk miskin di perkotaan. Klaster terakhir

merupakan program khusus untuk nelayan dan penduduk miskin di

perkotaan yang tergolong sebagai rumah tangga paling miskin di
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Indonesia. Dengan demikian, ada harmoni pembiayaan nasional dan

daerah untuk subsidi dan ke-4 klaster pembiayaan untuk percepatan

pengentasan kemiskinan.

Gambar 41. Klaster anggaran nasional untuk percepatan pengentasan
kemiskinan di Indonesia (Sumber: Kemenkokesra, 2011).
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dimulai dari penetapan kawasan komoditas unggulan pertanian dan

kelautan yang memiliki kekuatan hokum berupa Peraturan daerah.

Pendekatan sektoral ini bertujuan menghasilkanproduk komoditas

unggulan berdaya saing. Disamping itu, pendekatan lintas wilayah

bertujuan agar pembiayaan pembangunan daerah (APBD) tidak hanya

atas dasar pertimbangan luas daratan tetapi juga luas lautan sehingga

provinsi Maluku berubah menjadi provinsi Kepulauan Maluku. Hal

ini penting menjaga keseimbangan dan pemerataan spasial dan sosial

antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Oleh karena surat utang dan pinjaman langsung serta bunga

utang berjalan mencapai ratusan triliun rupiah tiap tahun (+/-Rp250

triliun), maka biaya penanggulangan kemiskinan menjadi semakin

terbatas. Seharusnya lebih baik meningkatkan pajak pengusaha besar

(minyak, tambang, batubara, perkebunan sawit) daripada mengurangi

subsidi dan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak dan Listrik.

Akhirnya, pemerintah harus membangun sinergi untuk

percepatan pengentasan kemiskinan secara terintegrasi, termasuk

memasukkan roh nasionalisme pengusaha kedalam konsep MP3I.

Pemerintah perlu bekerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan

tinggi, swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk

mempersiapkan generasi baru entrepreneur agribisnis yang terdidik

dan terampil di desa dan kota. Hal ini penting karena jumlah

entrepreneur di Indonesia baru 0,18% dari standar minimal 2%. Jika

semakin besar jumlah pengusaha maka akan mendorong peningkatan

investasi dan pertumbuhan ekonomi serta perbaikan upah secara layak

(lebih baik dari nilai Upah Minimum Regional).

Politisi (pemerintah dan DPR) menyiapkan kebijakan dan

regulasi agar member ruang dan iklim kondusif untuk investor dan
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entrepreneurs, akademisi menyiapkan konsep dan disain, swasta

menyiapkan investasi dan lembaga swadaya masyarakat

mendampingi dan memfasilitasi penduduk miskin di lapangan. Secara

khusus, model aksi kerjasama antara usaha kecil dan swasta (usaha

skala menengah dan besar) perlu dicari bersama agar terhindar dari

konflik penguasaan sumberdaya alam. Model Perkebunan Inti Rakyat

atau Inti-Plasma yang diadopsi dan berhasil diterapkan di Malasya

barangkali perlu dimodifikasi dan diujicoba kembali dalam model

percepatan investasi bisnis sosial dan agribisnis berbasis komunitas

untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pembangunan dan

penguatan organisasi dan kelembagaan petani dan nelayan yang

merupakan bagian terbesar dari penduduk miskin perlu menjadi

prioritas yang tidak terpisahkan dari setiap kebijakan pro-poor, pro-

job dan pro-growth serta pro-sustainability.



382

Bahan Bacaan

ADB, 2006. From Poverty to Prosperity: A Country Poverty Analysis
for Indonesia. http://worldbank.org/INTPOVERTY/ Poverty-
assessment-INO.pdf, diakses 28 September 2011.

Alcock, P., 1997.  Understanding Poverty.  Macmillan Press. London

Arifin, B., 2007.  Diagnosis Ekonomi Politik Pangan dan Pertanian.
PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Bappeda Maluku, 2010. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi
Maluku. Unpublished.Makalah Presentasi di Fakultas
Pertanian Unpatti.

BPS, 2009. Berita Resmi Statistik No.43/07/Th.XII, 1Juli
2009/IP_Maret2011, dalam www.bps.go.id, diakses 26
September 2011

BPS, 2011. Data Sosial Ekonomi, dalam www.bps.go.id/IP_Maret
2011, diakses 26 September 2011

Badan Pusat Statistik Maluku, 2008.  Maluku Dalam Angka 2008.
BPS Maluku dan Bappeda Provinsi Maluku, Ambon

Badan Pusat Statistik Maluku, 2009. Maluku Dalam Angka, BPS
Provinsi Maluku, Ambon

Badan Pusat Statistik MBD, 2008. Pulau-Pulau Terselatan Dalam
Angka. BPS MBD, Wonreli.

Badan Pusat Statistik  MTB, 2006, Maluku Tenggara Barat Dalam
Angka, BPS MTB, Saumlaki.

Badan Pusat Statistik MTB, 2008.  Maluku Tenggara Barat Dalam
Angka.  BPS Kabupaten MTB dan Bappeda Kabupaten MTB,
Saumlaki

Badan Pusat Statistik (BPS) SBB, 2009. Seram Bagian Barat Dalam
Angka. BPS SBB, Piru.

Barder, O., 2009. What is poverty reduction. Working paper No 170.
Center for Global Development. http:\\www.cgdev.org.



383

Bastiaensen, J, T De Herdt, and B. D’exelle. 2005. "Poverty
Reduction as a Local Institutional Process." World
Development 33, No.6:979-993.

Budiman, Arief, 1996.  Teori Pembangunan Dunia Ketiga.  Gramedia.
Jakarta.

Cass, B., 1989.  Children’s Poverty and Labour Market Issues:
Confronting the Causes, in Don Edgar, et all (editor), Child
Poverty.  Allen & Unwin Australia Pty Ltd. Sydney.

CESS, 2007. Studi Pembangunan Ekonomi dan Pengentasan
Kemiskinan di Provinsi Maluku: Hasil Temuan. Kerjasama
CESS dan JICA. Makalah Presentase. Ambon.

Chambers, 1988.  Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang.  LP3ES.
Jakarta.

Chambers, R. 1983. Rural development: putting the last first. UK:
Longman-Harlow.

Chamala, et al, 1999.  Participatory Action management Model.
School of Natural and Rural Systems Management. Brisbane,
Australia.

Chambers, Robert, 1993. Challenging the Professions.  Frontier for
Rural Development.  Intermediate Technology Publication.
Southampton Row. London.

Clayton, B.D., David.D., and D. Olivier. 2000. Rural planning in the
developing world with a special fokus on natural resources:
Lessons learned and potential contributions to sustainable
livelihoods. London: International Institute for Environment
and Development and Department for International
Development.

Damanik, I., Girsang, W., dan Tahitoe, E., 2009.  Model
pengembangan kemiskinan perkotaan di kota Ambon.
Laporan Penelitian Hibah Bersaing.  DP2M Dikti.  Jakarta.

Dasgupta, P. and I.Serageldin, 2000. Social Capital: A Multifaceted
Perspective. The World Bank. Washington, D.C.

Emil Salim, 1992. Pembangunan Berkelanjutan: Keperluan
Penerapannya di Indonesia, dalam Pembangunan



384

Berkelanjutan: Mencari Format Politik.  Yayasan SPES.
Gramedia-Yayasan SPES.  Jakarta

Esmara. Hendra,1985, Perencanaan Pembangunan di Indonesia, PT
Gramedia, Jakarata.

Fakultas Pertanian Unpatti, 2007.  Pengembangan Kawasan Pusat
Pertumbuhan Agribisnis di Kecamatan Wertamrian dan
Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.  Kerjasama
Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan
Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Ambon.

Forbes Indonesia, 2011. Richest People in Indonesia. Volume 2 Issue
12. December 2011. PT Indonesia Printer. Jakarta.

Geertz, Clifford, 1983. Involusi Pertanian: Proses perubahan ekologi
di Indonesia.  Diterbitkan untuk Lembaga Penelitian
Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor dan Yayasan
Obor.  Bhratara Karya Aksara.  Jakarta.

Girsang, W., 1996. "Penguasaan lahan dan strategi hidup rumah
tangga: Kasus di desa transmigrasi Waihatu, Seram Barat,
provinsi Maluku." in Program Pascasarjana Institut
Pertanian Bogor. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Girsang, W., 1997. "Kesenjangan di desa transmigrasi." Pp. 4 in
Kompas. Jakarta.

Girsang, W., 2005. "Participatory learning in extension for Fasciolosis
Control Strategies in Indonesia." Pp. 295 in School of Natural
and Rural Sistems Management. Brisbane, Australia:
University of Queensland.

Girsang, W., S.Thenu., N. Timisela, Evelyn, P., 2006. Feasibility
study of small scale business-start up: Sago, cajuput oil and
bamboo industry. The 2nd Draft Report For United Nations
Industrial Development Organization Maluku Technology
Centre-Province Of Maluku. Ambon.

Girsang, W., D. Cameron, and B Frank. 2003. "Participatory learning
processes enhance adoption of Fasciolosis Control Strategies
in draught cattle in West Java, Indonesia." in Environmental
sustainability through multidisciplinary integration, edited by
M.J. Mowlaei, A. Rose, and J. Lamborn. The Cumberland,



385

Marysville, Victoria, Australia: Environmental Engineering
Research Event (EERE).

Girsang, W. dan S. Laimeheriwa. 2008. Laporan Kajian Penyusunan
Master Plan Penanaman Modal di Kecamatan Tanimbar
Selatan dan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
BKPMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Saumlaki.

Girsang, W., and S. Leimeheriwa, 2010. Revitalization of Local
Wisdom to Response Climate Change in Small Islands: A
Case of Maluku Province. ISSAAS International Congress
2010, Abstracts of Presentation, 14th – 18th November 2010,
Sanur-Bali, Indonesia.

Girsang, W. J.Siwalete dan L.Kakisina, 2009a. Kajian Model
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Rumahtangga yang
Terintegrasi dengan Pengentasan Kemiskinan pada Dua
Tipologi Wilayah. Fakultas Pertanian Universitas Pattimura.
Ambon.

Girsang, W., 2009b. Strategi pengentasan kemiskinan di pulau kecil
di provinsi Maluku. Jurnal Agrikultura, Vol 20, No.3.
Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Jatinangor.
Bandung.

Hadinoto, S. dan Retnadi, D., 2007.  Micro Credit Challenge: Cara
Efektif Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di
Indonesia. PT Elex Media Komputindo. Kelompok Kompas-
Gramedia.  Jakarta

Harriss, J. 1989. "Urban poverty and urban poverty alleviation."
Urban poverty and urban poverty alleviation.

Harris and White, B. 2005. "Destitution and poverty of its politics-
with special reference to South Asia. World Development
33:881-891.

Hayami, Y., and M. Kikuchi, 1987.  Dilema Ekonomi Desa.  Yayasan
Obar Indonesia.  Jakarta.

Irwanto. 2005. "Siapakah kaum miskin kita?" in Kompas (19/3/2005).
Jakarta.



386

Ismawan, B., 2011. Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam
Penanggulangan Kemiskinan, dalam Sutanto, J., (Editor), The
Dancing Leader. Penerbit Kompas. Jakarta.

Kasali, R., 2010. Wirausaha Muda Mandiri. Gramedia. Jakarta

Kementerian Perindustrian, 2011. Pusat pertumbuhan industri di
Indonesia.

Kemenkokesra, 2011. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) untuk penanggulangan kemiskinan 2010-2012.

Litaay, T., 2008. Indigenous knowledge dan pembangunan, Prosiding
diskusi, Pusat Studi Kawasan Timur Indonesia, Universitas
Kristen Satya Wacana. Salatiga.

Mattes, R., and M. Bratton, 2009. Poverty reduction, economic
growth, and democratization in Sub-Saharan Africa.
Afrobarometer Briefing paper No 68, May 2009.
www.Afrobarometer.org, diakses 8/8/2009.

Mountjoy, A.B., 1978.  Industrialization and Developing Countries.
Hutchinson and Co (Publishers) Ltd.  London.

Mubyarto, 1994.  Strategi Pembangunan Ekonomi Menuju
Pengurangan Kemiskinan.  Simposium Nasional
Penanggulangan Kemiskinan, Serpong 17 September 1994.
Dewan Riset Nasional.  Jakarta.

Mubyarto, 1996, Kondisi Kemiskinan Perdesaan Indonesia Dewasa
ini Dalam Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di
Indonesia, Prof. Dr. Sajogyo 70 tahun, PT Gramedia, Jakarta.

O’Connors, J. and Ian McDermott, 1997. The Art of Systems
Thinking. Thorsons. London.

Pemkot Ambon, 2010. Kebijakan dan Strategi Investasi Kota Ambon.
Pemerintah Daerah Kota Ambon, Provinsi Maluku. Ambon.

Pretty, J.N., and B.R. Frank. 2000. "Participation and Social Capital
Formation in Natural Resource Management: Achievements
and Lessons." Pp. 178-188 in Changing Landscapes-Shaping
Futures. Melbourne Convention Centre, Melbourne Australia:
International Landcare 2000.



387

Pretty, J.N., and H. Ward. 1999. "Social Capital and the
Environment." World Development.

Radianto, 2008. The Capability of Fund Resources Allocation on the
Disparity Space of Inter Region Income Distribution in
Indonesia: A Case Study in Maluku Province. Unpublished
paper. Universitas Kristen Maluku. Ambon

Rahardjo, M.D., 2011. Nalar Ekonomi Politik Indonesia.  IPB Press.
Bogor.

Rustiadi, E., 2011. Penataan Ruang dan Penguatan Infrastruktur Desa
Dalam Mendukung Konsep Agropolitan, dalam Satria, A.,
E.Rustiadi dan A.M Purnomo (Ed.), Menuju Desa 2030.
Crestpent Press. Bogor.

Sajogyo, 1972.  Modernization Without Development in Rural Java.
Institut Pertanian Bogor.  Bogor.

Sajogyo, 1975. Kata Pengantar, dalam Geertz, C., 1983, Involusi
Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia.
Diterbitkan untuk Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan
IPB dan Yayasan Obor Indonesia. Bhratara Karya Aksara

Sajogyo, 1977. ‘Garis Kemiskinan’ dan Kebutuhan Minimum
Pangan.  LPSP-IPB.  Bogor.

Sajogyo, 1978.  Lapisan Masyarakat yang Paling Lemah di Pedesaan
Jawa.  Prisma 3, April, p.3-14.

Sajogyo, 1993. Agriculture and Industrialization in Rural
Development, dalam Paul Dirkse at al (eds.), Development
and Social Welfare, Indonesia’s Experiences Under New
Order.  KITLV.

Sajogyo, 2001. Bahan Bacaan Sosiologi Pedesaan Jilid 1.
Gadjahmada University Press. Yogyakarta.

Saptana, Darwis. V, 2004, Keefektifan Koordinasi Kelembagaan dan
Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, Aspek
Kelembagaan dan Aplikasinya Dalam Pembangunan
Pertanian, PPSE Bogor.

Sajogyo. 1978. "Lapisan yang paling lemah di pedesaan Jawa."
Prisma 4, 1978..



388

Sajogyo dan Soemantri, G.R., 2006. Ilmu Sosial di Persimpangan
Jalan: Sebuah Dialog Lintas Generasi. FISIP-Universitas
Indonesia Press.  Jakarta.

Sajogyo, 2008. Sosiologi Pedesaan, Perkembangan dan
Implementasinya, dalam Pemikiran Guru Besar Institut
Pertanian Bogor: Perspektif Ilmu-Ilmu Pertanian dalam
Pembangunan Nasional. Penebar Swadaya dan IPB Press.

Saragih, B. 2001. Kumpulan pemikian Agribisnis:Paradigma baru
pembangunan ekonomi berbasis pertanian. Bogor: Yayasan
Mulia Persada Indonesia dan Pusat Studi Pembangunan
Institut Pertanian Bogor.

Sarwono, J., 2007. Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis dengan SPSS.
Penerbit ANDI. Yogyakarta.

Scott, J., 1983.  Moral Ekonomi Petani.  LP3ES.  Jakarta.

Seldadyo, H. 2005. "Data kemiskinan dan kemiskinan data." in
Kompas (30/3/2005). Jakarta.

Sen, Amartya, 2001.  Masih adakah harapan bagi kaum miskin.
Mizan Media Utama. Bandung.

Shah, Anup, 2008. Poverty Around The World, GlobalIssues.org,
Last updated: Wednesday, September 03, 2008

Shanin, T., 1975.  Introduction, in Shanin, T., (eds), Peasants and
Peasant Societies.  Penguin Books Ltd.  England.

Suryadarma, D., Widyanti, W., Suryahadi, A., dan Sumarto, S., 2006.
From Access to Income: Regional and Ethnic Inequality in
Indonesia. Working Paper-SMERU Research Institute.
Jakarta

Soekanto, S., 1983. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press.
Jakarta.

Sondakh, 1994.  Menuju Pengentasan Kemiskinan yang Lebih Efektif
di Kawasan Timur Indonesia.  Makalah Seminar Kemiskinan
dan Pembangunan Daerah.  INFID.  Jakarta.

Stubenvoll, Stevan, 2001.  Traditional agroforestry and ecological,
social and economic sustainability on Small Tropical islands:
A dynamic land-use sistems and its potential for community-



389

base development in Thioor and Rhun, Maluku, Indonesia.
Unpublished PhD Dissertation. Univ Teknik Berlin

Sumarto, S., and W.Widyanti, 2008.  Multidimensional poverty in
Indonesia; Trends, Intervensions and Lesson Learned. GIARI
Working Paper Vol. 2007-E-7, Feb 29, 2008. Waseda
University Global COE Program: Global Institute for Asia
Regional Instite (GIARI). http://www.waseda-giari.jp diakses
8/8/2009. The SMERU Research Institute, Indonesia.

Sumodiningrat, Gunawan, 1990.  Gambaran Status Ekonomi
Pedesaan dalam Konteks Ekonomi Nasional Setelah Masa
Empat Pelita, dalam Sajogyo dan Tambunan, M (Editor),
Industrialisasi Pedesaan.  PSP IPB-ISEI.  Bogor

Sumodiningrat, G.B. Santosa dan M. Maiwan. 1999. Kemiskinan:
Teori, Fakta dan Kebijakan. Edisi Pertama. Penerbit:
IMPAC, Jakarta.

Tambunan, T. 1995. "Forces Behind the Growth of Rural Industries in
Developing Countries. A Survey of Literature and A Case
Study from Indonesia." Journal of Rural Studies Vol. 11, No.
2:203-215.

Tambunan, T., 2010. Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan.
UI Press. Jakarta.

Tjondronegoro, S.M.P., 1999. Sosiologi Agraria: Kumpulan Tulisan
Terpilih, M.T.Felix Sitorus dan Gunawan Wiradi
(Penyunting). Akatiga. Bandung.

Tjondronegoro, S.MP., 2008.  Negara Agraris Ingkari Agraria:
Pembangunan Desa dan Kemiskinan di Indonesia.  Akatiga.
Bandung..

Tjondronegoro, S.M.P, I Soejono, and J. Hardjono. 1996. Indonesia.
In: Quilibria, M.G.(Editor) Rural poverty in developing Asia.
Part 2: Indonesia, Republic of Korea, Philippines and Thai-
land. Manila: Asian Development Bank.

Tjondronegoro, S.M.P., Irlan S., and Joan H., 1990.  Rural Poverty in
Indonesia.  A Draft Report for Asian Development Bank.
Jakarta.



390

Triman, A.H., 2010 (eds). Asia di Mata Soedjatmoko.  Penerbit Buku
Kompas.  Jakarta.

Turukay, B., 1986.  The Role of Sago Palm in the Development of
Integrated Farm Sistems in the Maluku Province of Indonesia,
in Naboru Yamada and Keiji Keinuma (Eds), The Third
International Sago Symposium: Protect Mankind from
Hunger and Earth from Devastation.  Tokyo.  Japan.

United Nations, 2009. The Millenium Development Goal Report
2009. http://www.un.org, diakses 24 September 2011

van Oostenbrugge, J.A.E, W.L.T van Densen, and M.A.M. Machiels.
2004. "How the uncertain outcomes assosiated with aquatic
and land resource use affect livelihood strategies in coastal
communities in the Central Moluccas, Indonesia."
Agricultural Sistems 82:57-91.

Wahono, F., 1994. Dinamika Ekonomi Sosial Desa Sesudah 25 Tahun
Revolusi Hijau.  Prisma No.3, Maret 1994.  LP3ES.  Jakarta.

Wattimena, G.A.  2003.  Contoh-Contoh Agroforestri di Maluku.
Dalam Bahan Latihan: Agroforestri di Indonesia hal.3-11.
World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia, Bogor.

Webster, A., 1989.  Introduction to the Sociology of Development.
Macmillan Education Ltd.  London

Wharton, J.R., 1969.  Subsistence Agriculture:  Concept and Scope, in
Subsistence Agriculture and Economic Development, edited
by Wharton, J.R.Aldine Publishing Company. Chicago.

White, B., 1990.  Agroindustri, Industrialisasi Pedesaan dan
Transformasi Pedesaan, dalam Sajogyo dan Tambunan, M.,
(eds), Industrialisasi Pedesaan.  PSP-LP IPB dan ISEI Jakarta.

Wagle, Udaya, 2008. Multidimensional Poverty Measurement
Concepts and Applications. Springer. New York. USA.

Wiradi, G., 1984.  Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria,
dalam Tjondronegoro dan Wiradi (eds), Dua Abad
Penguasaan Tanah.  Gramedia.  Jakarta.



391

World Bank. 2006.  Making the New Indonesia Work for the Poor.
Washington D.C, dalam Arifin, B., 2007, Diagnosis Ekonomi
Politik Pangan dan Pertanian, PT RajaGrafindo, Jakarta.

World Bank, 2010. Poverty http://worldbank.org/INTPOVERTY/
diakses 28 Juli 2010.

Yudhoyono, S.B., 2004. Indonesia 2004-2009: Vision for Change.
Brighten Institute. Bogor

Yunus, M., 2010. Bisnis Sosial: Sistem Kapitalisme Baru yang
Memihak Kaum Miskin. Gramedia. Jakarta.



392

INDEKS

A
A single bullet 337
Absolut 19
Adaptif 60
Advokasi 51
Agroklimat 206
Agropolitan 151
Akumulasi 15
Akuntabel 132
Alokasi 16
Alokasi anggaran program
ekonomi 329
Ambalau 193
Antropolog 45
Apatis 65
Attitude 335
Ausaid-Inc. 331
B
Barder 342
Biofisik 191
Broader vs Deep 342
Building capacity and institution 343
Buru Selatan 18,919,901,991
C
Corporate Social Responsibility 271
Capital Asset 10
D
Daya tampung 334
Definitif 90
Deforestasi 147
Degradasi 42



393

Dekadensi 42
Deprivasi 2,12
Depth vs breath 342
Desa ilngei 291
Dikotomi 200
Dimensi environmental
Drainase 41
Dusung 282
E
Efek pengganda 338
Egaliter 56
Ektensif 104
Elit kapitalis lokal 347
Empowering 328
Estimasi 12
Ewang 146
F
Fluktuasi 134
Fragmentasi 22
Frontier 75
Fundamental 133
G
Gandong 278
Garis kemiskinan 345
Gradual 1
gugus pulau 330
H
Holistik 182
Hortikultura 79
I
ILO 332
Implementasi 85
Implementasi 241



394

Implikasi 12
Indepth 225
Inferior 40
Instansi 203
Insular 127
Interpretasi 109
Intervensi 19
Isu kesetaraan 295
J
Jaminan pasar 349
JICA 331
K
Karakteristik kemiskinan 314
Kausal 13
Kearifan lokal 341
Kemandegan 43
Kemiskinan absolut 319
Kemiskinan struktural 310
Ketergantungan 336
Kisar 156,157,159
Komoditi 80
Kompetitor 77
Komprehensif 3
Konsep kemiskinan 294
Konservatif 24
Konsolidasi 63
Konvensional 23
Krusial 1
Kuratif 339
L
Leksula 191,193
Lembaga donor 330
Lintas sektor 340



395

Lived poverty index 301
Lohiatala 82,83
M
Manusia arika 304
Marjinal 43
Mentalitas 98
Minoritas 258
Monetisasi 44
Monopolistik 198
Multifacete 344
N
Non ekonomi 82,264
Nasionalisme 349
O
Oirata 164,165,166
Once shot project 328
Orientasi 109
Over powering 328
P
Paradigma 326
Paradox 22
Parsial 85
Patologis 22
Peace through development 330
Pela 278
Penanggulangan kemiskinan 326
Pendampingan teknis dan bisnis
Pendapatan per kapita 316
Pionir 81
PNPM 337
Prakapitalis 44
Preventif 339
Profitability 337



396

Pro-growth 327
Pro-job 327
Pro-poor 327
PUAP 337
Purpura 162,163,164
R
Radikal 8
Raskin 337
Rebuilding communities 330
Refleksi konsep 294
Rehabilitasi pendidikan 330
Rekapitulasi 162
Relasi sosial 273
Remittances 115
Representasi 28
Revitalisasi 49
S
Sasi 284
Sasi dalam negeri 286
Sasi hutan 286
Sasi kali 285
Scalling up 338
Sentralistik-linear 153
Simultan 209
Sistem dusung 305
Social trust 277
Spekulasi 63
Sporadis 111
Struktural 22
Subsistensi 109
Suprastruktur 177
Sustainbility 337



397

T
Tanimbar Selatan 136
Tataran 16
Teori kebutuhan dasar 296
Teori kesejahteraan 295
Teori ketergantungan 264
Teori kontrak sosial 296
Teori modernisasi 263
Teori pasca ketergantungan 267
Teori pembangunan 263
Terminologi 19
Today vs tomorrow 342
Trade off 341
Trigger 83
Triman 345
Tunakisma 23
U
Uang tunai 344
UNICEF 331
W
Waihatu 53,54,58
Wertamrian 129
Wermaktian
World Bank

129, 135, 136
330



398

Profil Penulis

Wardis Girsang, PhD adalah staf pengajar Fakultas Pertanian Universitas
Pattimura Ambon. Pendidikan S1 dan S2 diselesaikannya di
Institut Pertanian Bogor tahun 1989 dan 1996. Pendidikan S3
dibidang Rural Systems Management diraih dari School of
Natural and Rural Sistems Management, The University of
Queensland, Australia tahun 2005. Aktif mengajar, meneliti

dan menulis masalah kemiskinan dan ketahanan pangan di pedesaan, serta
mengikuti kegiatan seminar nasional dan internasional. Pernah Asisten Peneliti
pada Pusat Studi Pembangunan Institut Pertanian Bogor. Kini menjadi dosen tetap
pada Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Ambon. Pernah memperoleh
penghargaan Selo Soemardjan Award FISIP-Universitas Indonesia dengan judul
kajian Kemiskinan dan Kearifan Lokal. Penulis juga memiliki pengalaman menjadi
konsultan membantu program United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO) dalam pengembangan industri kecil di Maluku. Penulis
juga memiliki pengalaman menjadi konsultan Japan International Cooperation
Agency (JICA) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca-konflik sosial di
Maluku dan International Labor Organization (ILO) di Maluku dalam pelatihan
Start Your Business untuk pemuda/i di pedesaan dan evaluasi project ILO-EAST
Maluku.  Penulis juga ssalah satu Staf Ahli pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi
Maluku. Salah satu buku yang sudah ditulisnya adalah Participatory Learning in
Extension in Indonesia, diterbitkan Lambert Academic Publishing (LAP), Köln,
Germany (2009).



399
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program pro-poor menjadi paradox, disukai sekaligus dibenci. Disukai karena ada subsidi, bantuan
gratis dan karikatif. Dibenci karena program kemiskinan cenderung salah sasaran (fund channeling)
dan menciptakan sikap (attitude) ketergantungan. Maka kualitas pembangunan dan laju penurunan
kemiskinan patut dipertanyakan.
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