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Abstract

Objective of this essay is discussing about people’s empowerment, how to
empower people and problems related to the cash aid. Empowering people or
stimulating people’s self-reliance is government’s responsibility. That responsibility
actually is the implementation of the UUD 45 chapter 3. Unfortunately, characteristic of
the government’s empowering programs mostly are more likely as generous than
obligatory. Example of the generous government program is the cash aid. Apparently the
government’s cash aid program tends to deteriorate people’s self-reliance. The cash aid
program is likely to offer people ‘fish’ than ‘fishing-rod’. Because of receiving ‘fish’ easily
people learn and then habituate to depend on government’s sympathy. Empowering
people should be done through providing the ‘fishing-rod’ and be accompanied with a
course on how to ‘fish’ effectively. Empowering people means developing people’s self-
reliance..

Key words: financially aid, empowerment, self-reliance, poor community..

Kemandirian, seperti halnya perasaan tidak berdaya dan mengharapkan

pertolongan, adalah perilaku yang merupakan hasil dari proses belajar (Evans, 1993;

Franzoi, 2003). Oleh karena hasil dari proses belajar, maka kemandirian dapat diperkuat

atau diperlemah. Sesuai dengan prinsip belajar sosial (social learning), maka cara-cara

untuk memperkuat atau memperlemah kemandirian adalah dengan penguatan perilaku

(reinforcement) yang berupa imbalan (reward) atau hukuman (punishment) (Evans,

1993).

Telah banyak kritik yang ditulis bahwa kemandirian masyarakat telah

dihancurkan melalui pemberian BLT (Bantuan Tunai Langsung), antara lain dari surat

kabar Harian Joglo Semar (13 Maret 2012) dan Harian Waspada On Line (21 Maret

2012). BLT adalah salah satu bentuk program pemerintah Indonesia untuk

pemberdayaan masyarakat miskin. Program tersebut muncul karena pemerintah

Indonesia bermaksud untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Proses

memperlemah kemandirian masyarakat itu adalah seperti mengubah motivasi internal
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menjadi motivasi eksternal. Padahal motivasi internal (berasal dari dalam diri individu)

tersebut justru sangat berguna dalam proses pembangunan, sedangkan motivasi

eksternal (berasal dari lingkungan luar) sangat rentan terhadap perubahan-perubahan

yang biasanya berbentuk uang. Pelemahan kemandirian masyarakat juga terjadi di

Bangladesh karena adanya program Revolusi Hijau yang dikelola oleh LSM (Lembaga

Swadaya Masyarakat) dari negeri-negeri barat. LSM asing itu telah membuat

masyarakat Bangladesh tergantung dengan cara-cara pengolahan tanah menurut versi

negeri-negeri barat. Akibatnya Bangladesh justru semakin miskin dan tidak berdaya

(Marinova & Hossain, 2006).

Berikut adalah ilustrasi tentang perubahan motivasi internal menjadi motivasi

eksternal, yang menjadi analogi bagi proses pelemahan kemandirian masyarakat karena

hadirnya BLT. Ilustrasi tersebut berasal dari Philip G. Zimbardo, seorang pakar psikologi

sosial, yang menceriterakan tentang kehidupan Nunzi, si-tukang sepatu di Amerika

(Middlebrrok, 1974).

Nunzi adalah imigran dari Italia. Pada suatu hari rumah Nunzi dilempari batu oleh

pemuda-pemuda Amerika yang tidak bertanggung jawab. Pemuda-pemuda

pengangguran tersebut tidak suka karena mengira Nunzi telah menyerobot lahan

pekerjaan mereka. Untuk mengatasi kerusuhan itu Nunzi tidak menggunakan jasa

kepolisian tetapi mengubah motivasi agresif internal para pemuda itu menjadi motivasi

agresif eksternal. Pada hari pertama pertama kerusuhan, Nunzi memberikan uang $1.00

untuk 10 kali makian pada setiap pemuda. Para pemuda itu tentu saja sangat senang

menerima uang tersebut, dan mereka mengira bahw Nunzi tolol. Pada hari kedua, para

pemuda itu datang lagi dan Nunzi sudah menyiapkan uang setengah dolar untuk setiap

pemuda yang mampu menciptakan makian baru paling sedikit satu kata. Pada hari

ketiga Nunzi hanya mampu menyiapkan uang 10 sen untuk setiap pemuda yang dapat

menciptakan makian baru. Uang yang disiapkan semakin sedikit karena Nunzi

beralasan bahwa dagangannya tidak laku. Para pemuda itu kemudian menganggap

Nunzi gila, karena menyuruh mereka berteriak-teriak dan hanya diupah sepuluh sen. Hal

itu dianggapnya sebagai kegiatan tolol dan membuang-buang waktu saja. Pemuda-

pemuda itu kemudian pergi dan tidak pernah mengganggu Nunzi lagi.

Apa yang dapat dipetik dari pelajaran Nunzi ini? Nunzi telah mengajarkan bahwa

perubahan perilaku dapat dicapai dengan cara mengubah persepsi orang tentang situasi

yang dihadapi. Pada hari pertama, Nunzi memberi imbalan (penguat) pada perilaku

yang disukai pemuda-pemuda itu. Pada hari kedua, penguatan perilaku sudah terbentuk
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(pemuda itu sudah terkondisi). Artinya pemuda-pemuda itu sudah mempunyai standar

imbalan untuk perilaku tertentu. Pada hari ketiga terjadi evaluasi bahwa imbalan tidak

sesuai dengan standar yang sudah terbentuk, dan ini berarti tidak cukup untuk

memunculkan suatu pengulangan perilaku. Hal itu berakibat individu enggan untuk

melakukan suatu tindakan yang semula sangat disukainya.

Pelajaran dari Nunzi ini menunjukkan bahwa suatu perilaku karena motif intrinsik

(perilaku yang ditampilkan individu karena ia memang benar-benar menyukainya)

diubah menjadi perilaku karena motif ekstrinsik. Hal itu berarti bahwa para pemuda itu

mengejek Nunzi karena mereka memang suka ribut dan nakal. Jadi tanpa diupah pun

sebenarnya mereka akan melakukan tindakan mengejek dengan senang hati.

Pemberian hadiah yang semakin lama semakin sedikit itu merupakan upaya untuk

mengubah orientasi orang dalam melakukan suatu tindakan yaitu dari alasan karena

senang menjadi alasan karena imbalan uang. Ketika imbalan uang menjadi semakin

sedikit maka target perilaku juga melemah dan kemudian hilang.

Ilustrasi dari Nunzi itu adalah pengubahan motif intrinsik (senang memaki-maki)

menjadi ekstrinsik (perilaku senang pada imbalan). Pengubahan perilaku juga dapat

terjadi sebaliknya yaitu dari motif eksternal menjadi motif internal. Hal semacam ini lazim

dilakukan antara lain dalam dunia pendidikan. Tujuan perubahan motif tersebut untuk

memacu semangat belajar anak. Agar anak mau membaca buku, maka ia harus

‘dipancing’ terlebih dahulu dengan imbalan (kue, uang, permen, atau segala sesuatu

yang menyenangkan anak). Pemberian imbalan adalah untuk membentuk suatu kondisi

bahwa ‘membaca buku = imbalan = menyenangkan’. Apabila kondisi itu sudah terbentuk

maka semakin lama akan timbul motif intrinsik, sehingga membaca buku =

menyenangkan. Jadi dalam kasus ini motif ekstrinsik (imbalan) diubah menjadi motif

intrinsik (membaca buku itu menyenangkan).

Jadi dalam upaya mendorong kemandirian masyarakat, pemerintah cenderung

berperilaku seperti Nunzi. Pemerintah telah mengubah bibit kemandirian yang sudah

tumbuh dalam masyarakat, menjadi kebiasaan untuk menggantungkan diri pada

pemberian bantuan pemerintah. Jangka waktu pemberian BLT adalah 9 bulan mulai dari

April sampai dengan Desember 2012, dan setiap bulan setiap kepala keluarga miskin

akan mendapat Rp. 150.000,- (Waspada online, 21 Maret 2012). Belum jelas mengapa

jangka waktu pemberian BLT adalah 9 bulan, namun jangka waktu tersebut telah cukup

untuk memunculkan kebiasaan mendapatkan uang dengan cara mudah yaitu mengaku

sebagai warga masyarakat yang tidak mampu. Pengakuan tersebut akan memacu
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munculnya perasaan tidak berdaya. Setelah pelaksanaan pemberian bantuan berhenti

maka masyarakat akan kembali kebingungan dalam mencukupi kebutuhannya.

Tujuan

Tulisan ini akan mengulas lebih jauh tentang kemandirian masyarakat dan cara-

cara untuk memandirikan (memberdayakan) masyarakat. Tulisan ini juga akan

menyoroti tentang apakah bantuan berupa uang (seperti BLT) memang benar-benar

tidak sesuai untuk memandirikan masyarakat? Apakah ada kondisi-kondisi tertentu

dalam masyarakat yang justru harus segera mendapat bantuan keuangan, daripada

bantuan fasilitas lainnya.

Kemandirian berarti berani berdiri di atas kaki sendiri, tidak bergantung pada

orang lain (Balai Pustaka, 2001). Keberanian tersebut mengandung pengertian bahwa

individu merasa mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan merasa mempunyai daya

(kekuasaan) untuk mencapai akses yang dibutuhkan. Kemandirian juga mengandung

pengertian berdaya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemberdayaan adalah

perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang yang tidak berdaya untuk

mendapatkan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal atau nasional

(Pranarka & Moeljarto, 1996). Orang-orang yang tidak berdaya (tidak mempunyai

kekuasaan) tersebut mendapatkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya karena

mereka dianggap tidak mempunyai kemampuan (pendidikan, kekayaan, kesehatan,

informasi, dan sebagainya). Jadi dalam hal ini pemberdayaan merupakan elemen

penting dalam kemandirian.

Pembahasan
Dimensi Pemberdayaan

Dalam proses pemberdayaan tersebut sering terjadi kecurigaan bahwa

masyarakat yang sudah berdaya (mempunyai kekuasaan) akan menggulingkan

kekuasaan pada pihak yang sedang berkuasa. Anggapan seperti dapat dimaklumi

karena konsep pemberdayaan menurut berbagai tokoh (Moeljarto, 1996) mempunyai

dua dimensi yaitu distributif dan generatif. Pemberdayaan distributif yaitu pemberian

daya yang bermakna akan mengurangi kekuasaan dari pihak pemberi daya. Penguasa

akan merasa dirugikan karena sebagian kekuasaannya sudah dibagikan

(didistribusikan) kepada masyarakat yang tidak berdaya. Pada dimensi generatif,

pemberdayaan berarti akan meningkatkan daya diri sendiri. Apabila suatu kelompok
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sudah berdaya, maka pihak pemberi daya justru semakin kuat kedudukan dan

pengaruhnya. Hal ini biasa terjadi pada pemberdayaan yang sifatnya intangible atau

tidak nampak seperti ilmu, ketrampilan, dan sebagainya. Semakin individu memberikan

ilmu maka ia akan semakin kuat ilmunya.

Kalau memang pihak pemberi daya menggunakan dimensi generatif, maka

bagaimana cara memunculkan rasa berdaya tersebut? Rasa berdaya dapat

dimunculkan dengan melalui dua cara yaitu pendampingan (kolektif) dan pembentukan

kelompok yang anggotanya adalah sesama warga yang merasa tidak berdaya

(individual) (Moeljarto, 1996; Pranarka & Moeljarto, 1996). Pendampingan diperlukan

dalam pemberdayaan masyarakat, karena masyarakat miskin tersebut butuh diyakinkan

terlebih dahulu bahwa sebenarnya mereka mempunyai potensi untuk bangkit. Jadi

pendampingan berfungsi sebagai pihak pemberi ide, pendorong semangat, fasilitator,

pemberi bantuan teknis, dan penghubung bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan

proses pemberdayaan masyarakat.

Pendampingan ada tiga macam yaitu pendampingan lokal, teknis, dan khusus

(Sumodiningrat dalam Moeljarto, 1996). Pendamping lokal terdiri dari tokoh-tokoh

masyarakat setempat, para pemimpin lokal, dan pemimpin organisasi lokal. Pendamping

teknis terdiri dari tenaga penyuluh lapangan dan pihak-pihak yang memahami masalah

pengembangan usaha masyarakat. Pendamping khusus terdiri dari pihak-pihak yang

mempunyai perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat, namun tugas

pendampingan itu bukan hal yang utama. Pihak yang termasuk dalam pendamping

khusus antara lain perguruan tinggi (melalui program Kuliah Kerja Nyata, program

Sarjana Pendamping Purna Waktu), dan militer (TNI). Pendamping teknis dan khusus

juga dapat berasal dari yayasan atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) baik dari

dalam maupun luar negeri (Prijono, 1996).

Keberadaan para pendamping ini dibutuhkan karena mereka dianggap menjadi

suri tauladan perilaku yang mandiri, berdaya, dan bersemangat terhadap perubahan

sosial. Selain itu para pemimpin tersebut mempunyai sumber yang dibutuhkan

masyarakat miskin yaitu ketrampilan, pengetahuan, informasi, dan relasi sosial yang

luas. Oleh karena sumber yang kaya tersebut maka mungkin saja, bantuan modal (uang

dan fasilitas) berasal dari pihak bukan pemerintah.

Pemberdayaan juga dapat bersifat individual yaitu melalui pembentukan

kelompok. Anggota kelompok adalah warga masyarakat yang bernasib sama yaitu tidak

berdaya. Persamaan senasib, adanya pertemuan dengan intensitas tinggi, serta
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dipandu oleh pendamping, maka situasi tersebut pada hakekatnya adalah sama dengan

terapi kelompok (Bagg, 1977). Dalam terapi kelompok (diskusi kelompok), hal yang

terpenting adalah adanya rasa saling mempercayai. Rasa percaya dapat timbul bila

tidak ada kesenjangan status sosial ekonomi di antara para anggotanya, sehingga tidak

ada anggota kelompok yang merasa dimanfaatkan. Selain kesamaan nasib, rasa saling

percaya, alasan lain individu bersedia menjadi anggota kelompok adalah adanya

keyakinan bahwa kelompok dapat membantu individu mencapai tujuan yang lebih besar

(Fisher, 1982; Middlebrook, 1974). Individu merasa menjadi lebih berdaya bila berada

dalam kelompok, karena setiap anggota kelompok saling memberi andil.

Persyaratan Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan yang dilaksanakan berdasarkan dimensi generatif, hendaknya

mengandung unsur-unsur antara lain self-reliance, endogenous, dan memanusiakan

sistem (Moeljarto, 1996). Persyaratan lainnya yaitu partisipatif, transparatif,

akuntabilitas, keterwakilan, keberlanjutan, kemitraan, dan keterpaduan (Sudarwati,

2009).

Unsur self-reliance yaitu pemberdayaan hendaknya mampu membangkitkan

semangat individu dan memampukan individu untuk melindungi kepentingannya. Unsur

endogenous yaitu pemberdayaan hendaknya bergantung pada kekuatan masyarakat

yang mengalaminya. Unsur memanusiakan sistem penting karena sistem (birokrasi)

penguasa cenderung menekan keberanian masyarakat yang tidak berdaya. Adanya

perasaan berdaya telah membuat masyarakat mengetahui cara-cara untuk mengatasi

sistem atau birokrasi yang tidak pro terhadap masyrakat.

Partisipatif maksudnya yaitu program pemberdayaan tersebut hendaknya

memperhitungkan partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak dianggap sebagai objek

penerima bantuan semata, tanpa perlu dipertimbangkan prioritas kebutuhannya.

Mungkin saja kebutuhan masyarakat berbeda dengan bentuk bantuan yang akan

diberikan oleh pihak penyumbang. Tidak sinkronnya antara kebutuhan masyarakat dan

keinginan penyumbang akan menyebabkan bantuan tersebut menjadi tidak berguna

(mangkrak). Partisipatif juga berarti kemampuan masyarakat penerima dalam hal

keuangan juga harus dibangkitkan. Hal itu berarti bahwa pembiayaan suatu program

sebagian berasal dari pihak pemberi (penyumbang) dan sisanya berasal dari dana

masyarakat. Partisipasi dalam hal keuangan ini akan menaikkan tanggung jawab

masyarakat untuk menjaga bantuan-bantuan itu seolah-olah menjadi milik sendiri.
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Persyaratan kedua dari program pemberdayaan masyarakat yaitu transparatif

yang berarti semua informasi tentang program pemberdayaan terbuka pada semua

pihak. Ketersediaan informasi yang lengkap akan mengurangi kecurigaan pihak

masyarakat yang dibantu. Satu hal yang patut dipertimbangkan adalah ketika bentuk

pemberdayaan berupa bantuan keuangan untuk usaha, dan bantuan tersebut berupa

hibah (bantuan yang tidak perlu dikembalikan). Apabila masyarakat mengetahui tentang

sifat bantuan tersebut, maka semangat mereka untuk mengembalikan bantuan justru

hancur (moral hazard) (Perdana, 2012).

Persyaratan ketiga dari program pemberdayaan masyarakat yaitu akuntabilitas

yang berarti adanya pertanggungan jawab dari pihak penerima bantuan. Akuntabilitas itu

meliputi laporan keuangan yang lengkap dan jujur, perkembangan kemajuan program,

hambatan yang ditemui pada saat penerapan progam, pencapaian program, dan

manfaat program. Prinsip akuntabilitas ini penting, karena dana yang digulirkan pada

masyarakat hendaknya dapat digulirkan terus pada masyarakat lainnya. Persyaratan

keempat yaitu keterwakilan yaitu semua komponen masyarakat hendaknya terlibat dan

mendapat manfaat dari program pemberdayaan ini. Dalam program pemberdayaan,

warga minoritas sering kali terlewatkan. Mereka terdiri dari penduduk perempuan

(terutama yang sudah menjanda), warga yang beragama dan suku yang berbeda

dengan warga mayoritas, warga berusia lanjut, dan warga yang paling miskin.

Persyaratan kelima dari program pemberdayaan masyarakat yaitu keberlanjutan.

Program pemberdayaan yang ideal harus dapat dilanjutkan sendiri oleh masyrakat

penerima bantuan. Hal ini penting untuk memancing kemandirian masyarakat.

Masyarakat harus diberi pengertian bahwa bantuan tidak mungkin barlangsung seumur

hidup. Persyaratan keenam yaitu kemitraan yang berarti bahwa bantuan yang ada akan

membuat semua anggota masyarakat menjadi setara, tidak ada yang lebih untung atau

rugi. Persyaratan ketujuh yaitu keterpaduan yang berarti setiap andil anggota

masyarakat hendaknya dapat saling bersinergi. Sebagai contoh, apabila setiap warga

menyumbang cangkul saja andil tersebut akan menghasilkan sinergi yang rendah. Jadi

sebaiknya andil masyarakat hendaknya bersifat saling melengkapi.

Bentuk-Bentuk Pemberdayaan
Apa saja bentuk pemberdayaan masyarakat? Selain dengan pemberian bantuan

keuangan, pemberdayaan masyarakat  juga dapat dilakukan dengan berbagai cara

antara lain pemberantasan buta huruf, pembangunan kapasitas perempuan, dan
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penghormatan terhadap pluralisme dalam masyarakat (Moeljarto, 1996).

Pemberantasan buta huruf dan pendidikan merupakan usaha untuk menyiapkan peserta

didik pada perannya di masa depan (Babari & Prijono, 1996). Melalui pendidikan anak-

anak semenjak dini sudah disiapkan untuk memiliki dorongan berprestasi (need for

achievement), serta mampu mengubah sikap pasrah menjadi sikap yang berani

melawan nasib (Hendytio & Babari, 1996).

Pembangunan kapasitas perempuan juga merupakan pemberdayaan karena

perempuan selama ini adalah pihak yang selalu terpinggirkan, jarang mendapat

perhatian, sering dilupakan eksistensinya, dan menjadi target diskriminasi (Kementerian

Negara Pemberdayaan Perempuan, 2006). Praktek diskriminasi terbukti telah

membatasi potensi, bahkan berdampak serius bagi pihak yang tidak berdaya seperti

perempuan (Crespi, 2003; Sadker & Zittleman, 2005). Berbagai kasus di Bangladesh

menunjukkan bahwa anak perempuan banyak yang mati karena orangtua dan

masyarakat lebih memperhatikan kesehatan anak laki-laki daripada anak perempuan

(Chen, Huq, & D’soura, 1989). Pemberdayaan perempuan dengan cara mendidik

perempuan pada hakekatnya adalah memberdayakan perempuan itu sendiri dan

sekaligus laki-laki (UNICEF, 2005). Pemberdayaan perempuan dan laki-laki agar

potensinya dapat muncul dapat diupayakan semenjak usia dini yaitu dengan media

mainan, kegiatan waktu luang, dan aspirasi karir (Shinta, 2011). Salah satu kisah sukses

pemberdayaan perempuan yaitu di Kamerun Afrika Barat, karena perempuan dalam

keluarga biasanya menjadi sekretaris, penasehat, dan pemegang harta benda

(Fonchingong & Fonjong, 2003).

Penghormatan terhadap pluralisme pada hakekatnya juga merupakan salah satu

bentuk pemberdayaan masyarakat (Moeljarto, 1996). Situasi masyarakat yang

heterogen baik dalam hal suku, agama, status sosial ekonomi, sesungguhnya justru

merupakan modal untuk mendapatkan kesejahteraan bersama. Hal ini terbukti dari

penelitian yang melibatkan 169 mahasiswa internasional pada mata kuliah manajemen

pada suatu universitas di Kanada. Etnis mereka heterogen yaitu 44% berkulit putih, 31%

dari Asia, dan sisanya adalah mahasiswa dengan ras yang lain. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa keragaman etnis justru menaikkan rasa percaya diri para anggota

kelompok mahasiswa dalam menyelesaikan suatu tugas kelompok (Sargent & Sue-

Chan, 2001). Dalam penelitian tersebut memang muncul kritik yaitu subjek penelitian

adalah mahasiswa yang tinggal di daerah perkotaan sehingga mereka sudah terbiasa

dengan segala sesuatu yang bersifat plural. Apa pun kritik yang muncul termasuk
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keraguan untuk generalisasi hasil penelitian pada masyarakat miskin di Indonesia, maka

setidaknya penelitian tersebut menunjukkan bukti bahwa keragaman masyarakat

merupakan aset terhadap pembangunan masyarakat.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Begitu rumitnya persyaratan pemberdayaan masyarakat, seolah keberadaan

BLT adalah suatu penyimpangan atau kesalahan yang tidak dapat dimaafkan dari pihak

pemerintah (pihak pemberi pertolongan). Apakah memang BLT tidak berguna sama

sekali? Pemberdayaan dengan cara pemberian uang sebagai kompensasi bagi naiknya

BBM direkomendasikan hanya bagi penduduk dengan kriteria tertentu seperti sangat

miskin, sangat kelaparan, tidak mempunyai mental wirausahawan (Perdana, 2012),

tidak mempunyai dorongan berprestasi tinggi (Robbins, 1998), dan mempunyai harga

diri (self-esteem) rendah (Baron & Byrne, 1987). Warga masyarakat yang mempunyai

harga diri rendah, cenderung senang bahkan ingin melestarikan bantuan yang

diperolehnya. Mereka tidak ingin mengubah perilakunya menjadi lebih berdaya atau

lebih mandiri. Hal itu terjadi karena bantuan itu dipersepsikan tidak mengancam harga

dirinya. (Michener & DeLamater, 1999). Pemberian BLT juga dapat ditujukan kepada

masyarakat yang daerahnya terkena rawan pangan, gizi buruk, atau terkena bencana

kelaparan.

Untuk menentukan siapa saja yang pantas mendapatkan BLT, maka perlu

batasan operasional yang jelas tentang penduduk miskin. Penentuan penduduk miskin

tidak dapat sepenuhnya ditentukan oleh perangkat desa karena perangkat desa

mungkin saja justru memilih kerabatnya sendiri. Hal ini terjadi di desa Bodag, kecamatan

Pare, kabupaten Madiun (Moeljarto, 1996). Di Bantul, penduduk secara gotong royong

justru dapat mengatasi permasalahan kekurangan gizi di daerahnya (Widijanto, 2012).

Para warga hendaknya ikut diberi wewenang untuk menentukan siapa saja saudara-

saudara sedesanya yang layak diberi bantuan. Para warga sebenarnya sudah

mempunyai pengetahuan yang memadai tentang kriteria warga yang layak dibantu. Di

kota Semarang pada tahun 2010, sekitar 70% dari 398.006 warga miskin sudah

mengetahui tentang kriteria warga miskin dan layak dibantu (Rejekiningsih, 2011).

Partisipasi warga tentang siapa saja yang layak dibatu, diharapkan akan menimbulkan

rasa malu pada warga sehingga mereka berusaha sekuat tenaga untuk tidak dibantu.
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Rekomendasi selanjutnya adalah bahwa pemerintah hendaknya menerapkan

konsep yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33, yang berarti bahwa pemerintah

berkewajiban untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini penting untuk disebut karena

dasar pikiran pemerintah selama ini dalam merancang program-program pemberdayaan

masyarakat cenderung bersifat kebaikan (generousity), bukan kewajiban (Yakup, 2012).

Jadi dalam hal ini pemerintah hendaknya merancang ulang dasar pemikiran

terbentuknya program-program pemberdayaan masyarakat.

Perancangan program perlu memperhatikan modal sosial serta potensi yang

telah ada dalam masyarakat. Potensi masyarakat jangan diremehkan karena ternyata

masyarakat miskin di desa mampu memberdayakan diri sendiri. Hal ini terlihat

berdasarkan data tentang anak-anak usia bawah lima tahun yang kekurangan gizi di

Bantul yang hanya 0,2%, sedangkan rata-rata nasional adalah 6%. Di Bantul, dilaporkan

bahwa masyarakat desa mampu mengidentifikasikan sendiri persoalan kesehatan ibu

dan anak. Masyarakat Bantul kemudian mencoba mengatasinya secara gotong royong,

memperjuangkan kasus tersebut sampai kecamatan, sehingga pihak kabupaten pun

akhirnya memperhatikannya (Widijanto, 2012). Adanya pemahaman tentang potensi-

potensi masyarakat miskin, maka sebenarnya pemerintah Indonesia akan

membangkitkan rasa berdaya masyarakat, dan program-program yang diluncurkan

pemerintah akan berkelanjutan.

Berkaca pada proses kebangkitan masyarakat Bangladesh, maka program-

program pemerintah yang hendak menstimulus munculnya rasa berdaya masyarakat

(self-reliance) hendaknya memenuhi empat prinsip yaitu kesederhanaan (simplicity),

tanggung jawab (responsibility), penghargaan (respect), komitmen (commitment) dan

kreativitas (creativity) (Marinova & Hossain, 2006).

Kesederhanaan berarti program-program itu harus sederhana, sehingga mudah

dilakukan oleh masyarakat miskin. Kesederhanaan juga menyangkut pemakaian alat-

alat yang digunakan untuk melaksanakan program. Pemakaian alat yang canggih hanya

akan membuat masyarakat menjadi penonton dan pasif saja. Tanggung jawab berarti

pelaksanaan termasuk konsekuensi program menjadi tanggung jawab masyarakat.

Konsekuensi berarti semua limbah program menjadi tanggung jawab masyarakat. Oleh

karena itu penggunaan teknologi sederhana yang ramah lingkungan merupakan

keharusan suatu program pemberdayaan.
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Penghargaan berarti program pemberdayaan hendaknya tidak bertentangan

dengan budaya da kebiasaan masyarakat setempat. Komitmen berarti progam tersebut

hendaknya menimbulkan komitmen masyarakat untuk menjalankan sendiri tanpa

mengharap bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu penggunaan sumber-sumber untuk

menjalankan program harus mudah diperoleh masyarakat. Komitmen juga berarti

pelaksanaan program hedaknya tidak mengganggu waktu-waktu masyarakat untuk

melaksanakan kegiatan rutinnya seperti pergi ke sawah, melaksanakan ibadah, dan

melaksanakan ritual budaya.

Kreativitas berarti program pemberdayaan mensyaratkan adanya suatu

perubahan perilaku. Oleh karena itu program tersebut harus melibatkan orang-orang

yang benar-benar menerima manfaat program secara nyata. Masyarakat kemudian

akan terdorong menjadi kreatif ketika program bantuan berhenti. Mereka menginginkan

manfaat yang selama ini diterimanya tetap berlangsung meskipun program bantuan

telah berhenti.
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