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Sekian lama kita sudah berdaulat secara politik atas nama kemerdekaan. Itu

diawali oleh kesadaran kolektif bangsa kita dimasa lalu, yang direpresentasikan oleh

kelompok muda Stovia, untuk bersama-sama bangkit dari penjajahan. Cukupkah

kemerdekaan politik? Mestinya jawabannya cukup. Karena dengan kedaulatan

politik semestinya menjadi modal penting untuk menciptakan kedaulatan dibidang-

bidang lainnya. Faktanya kemerdekaan politik tidak berjalan linear dengan

kebebasan kita dari musuh peradaban yang paling tua usianya sekalipun. Yakni

kemiskinan.

Gangguan serta problematika yang kita alami sampai saat ini, termasuk

radikalisme, boleh jadi buah dari kemiskinan. Di negara dengan tingkat kemiskinan

rendah, relatip tidak muncul radikalisme penting, demikian pula tingkat korupsinya

pun relatif rendah. Artinya kemiskinan berhulu dengan ketidaknyaman kolektip

sebagai bangsa.

Apapun motivasinya, upaya pemerintah untuk memerangi kemiskinan sejak

negara ini merdeka tidak pernah berhenti. Pengentasan kemiskinan telah menjadi

diktum penting dalam kamus pembangunan. Alih-alih berhasil, program

pembangunan dalam pengentasan kemiskinan banyak yang malah melanggengkan

virus kemiskinan lebih dalam lagi, yakni ketergantungan kelompok miskin.

Dalam kerangka itu, pemberdayaan masyarakat miskin merupakan isu yang

sangat menarik untuk dilakukan pengkajian secara mendalam dalam kerangka

kebangkitan nasional jilid kedua ini. Pentingnya konsep pemberdayaan tidak lepas

dari perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat di era reformasi ini. Di masa

lalu masyarakat lebih cenderung menerima apa adanya setiap ada kebijakan dari

pemerintah, walau kadang-kadang mereka tidak memahami secara utuh kebijakan

pembangunan yang diarahkan kepada mereka.
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Gagasan pemberdayaan berangkat dari realita objektif yang merujuk pada

kondisi struktural yang timpang dari sisi alokasi kekuasaan dan pembagian akses

sumberdaya masyarakat (Margot Breton,1994). Namun konsep tersebut dalam

praktiknya di negara dunia ketiga digarap asal-asalan sebagaimana diungkap

Hughes,Jr.(2010:397). Pemberdayaan sesungguhnya merupakan suatu alternatif

pembangunan yang sebelumnya dirumuskan menurut cara pandang

developmentalism (modernisasi), yang menekankan bahwa masyarakat berdaya ada

esensi pembangunan. Dalam kerangka kebangsaan kita, pemberdayaan adalah nilai

penting dalam merefleksikan makna kebangkitan nasional jilid kedua ini.

Memberdayakan masyarakat miskin, adalah upaya untuk meningkatkan

harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (grass root). Kondisi sekarang ini

lapisan masyarakat bawah tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap

kemiskinan dan keterbelakangan. Memampukan dan memandirikan masyarakat

miskin melalui jalur pendidikan, kesehatan, dan kesempatan memperoleh

penghasilan adalah usaha kunci mengentaskan mereka dari kepapaan. Tidak semua

yang miskin itu malas, banyak dari mereka miskin karena problem struktural dan

dilahirakab oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Dengan demikian

peran kekuasaan dalam pengentasan kemiskinan sangat penting dan menentukan.

Sistem pemerintahan, kebijakan ekonomi, kepastian hukum serta kondisi politik

sangat penting untuk mendapatkan perhatian.

Masalah kemiskinan adalah masalah global, setidak-tidaknya tertuang

dalam tujuan Millenium Development Goals (MDGs) yang telah dideklarasikan oleh

PBB sejak tahun 2000. Deklarasi menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak

untuk kesetaraan martabat, kebebasan, standar dasar hidup yang mencakup

kebebasan dari kelaparan dan kekerasan, dan mendorong toleransi dan solidaritas.

MDGs menekankan pentingnya perdagangan yang adil, hutang bantuan untuk

negara-negara berkembang, meningkatkan bantuan dan akses terhadap obat-obatan

penting dengan harga terjangkau, dan mendorong transfer teknologi. Untuk

merealisakan hal tersebut tidak bisa diselesaikan hanya oleh kelembagaan di tingkat

masyarakat. Peran negara menjadi sangat penting dan strategis. Tanpa harus terjebak

pada praktik lama yang ujungnya hanya menciptakan ketergantungan. Dan



kemiskinan hanya digunakan sebagai lahan pembuat sensasi kelompok kepentingan

belaka.

Populasi kelompok miskin kita saat ini sudah cukup mengkhawatirkan. Kini

jumlahnya sudah hampir sepuluh kali lipat dari polulasi penduduk Singapura, dan

dua kali lipat penduduk Malaysia. Kalau menyebut dua negara jiran itu untuk sekedar

pembanding saja. Di Malaysia pun kemiskinan itu ada. Saat ini kira-kira 1.2 juta

penduduk Malaysia masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan tingkat

kemiskinan paling tinggi di Sabah sebesar 23 persen. Singapura pun bukan tanpa

orang miskin, meski tidak terekspose. Foto-foto kemiskian di Singapura tersebar

luas, walau selalu disangkal oleh penguasa. Namun kaum oposisi dan generasi

internet Singapura sudah sangat sadar bahaya dan fakta kemiskinan.

Apa yang perlu diagendakan oleh bangsa ini dalam usaha mengentaskan

kemiskinan sebagai komitmen kolektif untuk kebangkitan nasional jilid kedua ini.

Setidak-tidaknya penulis mengajukan tiga usulan dengan tiga asumsi dasar. Asumsi

dasar itu adalah. Pertama, fenomena kapitalisasi pada dunia usaha dewasa ini harus

disikapi sebagai faktor peluang di samping sebagai penghambat program

pengentasan kemiskinan, Kedua, modal sosial dan modal budaya belum sepenuhnya

kita optimalkan padahal di banyak negara kedua bentuk modal ini sangat

menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketiga, Otonomi daerah seyogyanya

tidak menyebabkan sekat-sekat sempit yang mempersulit akses pemerintah ke

kelompok miskin.

Dari tiga asumsi dasar tersebut, tiga usulan dalam pengentasan kemiskinan

sebagai agenda kebangkitan nasional jilid kedua, yaknilah.

Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh dengan tingkat akuntabilitas serta

transparansi yang tinggi terhadap program pemberdayaaan yang ada saat ini. Sudah

benarkah data base kemiskinan yang kita miliki saat ini? Adakah succes story

kelompok miskin yang benar-benar bangkit karena program pemberdayaan yang

dijalankan secara secara sistimatis? Apakah pola KUR ini benar-benar

mengutungkan masyarakat miskin? Apakah kelembagaan program yang tengah

dijaankan benar-benar diketahui masyarakat dan menjadi referensi penting bagi

masyarakat miskin?



Kedua, memperbanyak pembangunan infrastruktur ekonomi, pendidikan, dan

kesehatan yang terjangkau, untuk memungkinkan kreativitas masyarakat tumbuh dan

inisiatif produktif muncul. Bukan rahasia lagi akses jalan merupakan penghambat

utama untuk berkembangnya interelasi dan interaksi produktif ditingkatan

masyarakat miskin di pedesaan. Mutu pengadaan dan penggunaan yang tidak

terkendali, ketersediaan infrastruktur menjadi penyebab kesengsaraan bertambah

bagi kaum miskin di berbagai tempat. Karena pembangunan infrastruktur lebih

banyak pada modal kapital dan mengabaikan modal budaya dan modal sosial yang

ada di masyarakat setetmpat.

Ketiga. Pemberdayaan kelompok miskin seyogyanya sejalan dengan upaya

membangun kelembagaan ekonomi yang berbasis di masyarakat. Pola trickle down

effect yang menempatkan kelompok miskin sebagai variabel dependent yang ujung-

ujungnya mereka tetap menjadi sub ordinasi harus akhiri. Selain tidak sejalan dengan

konsep pemberdayaan juga tidak sejalan dengan harapan dan semangat kebangkitan

nasional yang meniscayakan kebangkita kolektip. Contoh yang paling sederhana dari

kecenderungan ini dalam praktik kebijakan publik kita saat ini. Adalah minimnya

keterlibatan kelompok miskin dalam pembahasan nasib mereka, dalam forum

musrembang sekalipun.


