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Rangkaian krisis multidimensional yang dialami bangsa  ini sejak pertengahan 1997  lalu, 
dinyatakan  oleh  banyak  kalangan  sebagai  implikasi  dari  kebijakan‐kebijakan 
pembangunan  rezim  orde  baru.  Selama  bertahun‐tahun  ’pembangunan’  menjadi 
sebuah  idiom wajib  bagi  pemerintah  dalam mengatur  kehidupan  bermasyarakat  dan 
bernegara. Bahkan, kata  itu  seakan difungsikan  sebagai  ideologi, dan dengan kata  itu, 
seluruh  tatanan  kehidupan  diatur.  Orang  yang  kritis  terhadap  kebijakan  dan 
pelaksanaan  pembangunan,  atau mereka  yang  berusaha menghambat  lajunya  ‘roda 
pembangunan’ akan dicap sebagai musuh pemerintah sekaligus musuh negara. Dalam 
banyak  hal,  seperti  dikatakan  Sach  (1992)1,  konsep  pembangunan  justru melahirkan 
khayalan, kekecewaan, kegagalan dan kejahatan. Karena  itu, wajar bila sebagian kaum 
intelektual telah mendeklarasikan kematian konsep pembangunan (Gardner dan Lewis, 
1996:1). 
 
Model atau corak pembangunan yang dijalankan adalah cerminan wajah dari rezim yang 
tengah  berkuasa  menjalankan  pembangunan  itu.  Bila  wajah  pemerintahan  yang 
berkuasa  berkarakter  otoritarian,  paternalistik,  dan  hegemonik.  Sejumlah  ciri  yang 
melekat pada  rezim orde baru, maka pilihan model pembangunan  secara  ‘top down’ 
dan sentralistis merupakan sesuatu hal yang tidak terelakkan. Para ahli sudah sejak lama 
menunjukan  kegagalan  trickle  down  effect  karena  yang  sebenarnya  terjadi  adalah 
‘penghisapan dari atas’, pendekatan pembangunan yang berpusat pada ‘pertumbuhan’ 
masih saja dijadikan landasan kebijakan hingga kini.      
 
Saya  bukanlah  orang  yang  memiliki  kapasitas  dan  kompetensi  kuat  untuk  menilai 
kebijakan pembangunan  semacam  itu. Tetapi  sudah menjadi  suatu  ‘keluhan kronis’ di 
berbagai  kalangan  bahwa  model  pembangunan  yang  kita  jalankan  selama  ini  yang 
ternyata  menghasilkan  berbagai  macam  krisis  sangat  bertumpu  pada  pendewasaan 
modal  ekonomi  (dengan  ukuran  kesuksesan  berupa  angka‐angka  pertumbuhan 
ekonomi). Sementara itu, modal sosial (social capital)2 dikesampingkan.  

                                                 
1Sebagaimana dikutip oleh Gardner dan Lewis dalam Anthropology Development and The Post‐Modern 
Challenge. London: Pluto Press. 1996 
2Konsep modal sosial berasal dari  James Coleman dalam tulisannya yang berjudul  ‘Social Capital  in the 
Creation  of    Human  Capital’  yang  diterbitkan  oleh  American  Journal  of  Sociology  tahun  1988,  ia 
mengartikan  sebagai  aspek‐aspek dari  struktur hubungan  antara  individu‐individu  yang memungkinkan 
mereka menciptakan nilai‐nilai baru. Konsep itu kemudian dielaborasi oleh sejumlah ahli dalam kaitannya 
dengan  isu‐isu pembangunan ekonomi maupun politik. Menurut para ahli modal sosial harus memiliki 3 
komponen inti yaitu; 
♦ kemampuan merajut institusi (crafting institution) 
♦ adanya partisipasi yang setara dan adil (equal participation), dan  
♦ adanya sikap saling percaya (trust)  



 
 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat [PNPM] 
 
Agak berbeda dengan berbagai program  yang  sudah  ada. Proyek PNPM  yang didanai 
oleh  Bank  Dunia  dengan  pelaksana  berbagai  departemen  yang  dikoordinatori  oleh 
Menko Kesra dan Bappenas (Pemerintah)‐ suatu program yang membuka peluang bagi 
proses pengelolaan partisipatif, dengan perencanaan kegiatan yang bermula dari bawah 
(dari target group yang ditetapkan). Dengan kelompok sasaran yang berhak menerima 
bantuan  adalah  penduduk  ‘miskin’.  Dengan  pengelolaan  administrasi  dan  distribusi 
bantuan harus mengikuti empat prinsip, yaitu: 
♦ Quick disbursement, cepat sampai ke kelompok penerima manfaat; 
♦ Transparency,  rencana  kegiatan  dan  realisasinya  harus  dapat  diketahui  oleh 
seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka; 

♦ Accountability,  seluruh  kegiatan  harus  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara 
teknis maupun administratif; dan 

♦ Sustainbility,  hasil  kegiatan  dapat  dilestarikan  dan  dikembangkan  oleh 
masyarakat sendiri dalam wadah organisasi masyarakat setempat. 

 
Proses pengelolaan harus dilandaskan pada hasil musyawarah masyarakat desa. Warga 
desa  dapat  berperan  secara  aktif  dalam  tahapan  perencanaan,  pelaksanaan  dan 
pelestarian kegiatan. Jenis kegiatan yang ditetapkan harus melalui wadah musyawarah 
masyarakat desa. Kepala desa hanya berperan  sebagai pembina desa  saja. Yang  ingin 
disoroti  dalam  pelaksanaan  program  PNPM menyangkut pelaksanaan  dari  ketentuan‐
ketentuan yang seperti diuraikan dalam juklak (Petunjuk Pelaksanaan) PNPM, khususnya 
yang berkaitan dengan prinsip  transparansi, partisipasi,  trust, kemampuan masyarakat 
dalam merajut institusi yang diperlukan, dan kelestarian program. 
 
Distorsi dan Monopoli Informasi  

 
Satu gejala kuat yang terdapat hampir di semua desa yang menerima program PNPM ini 
ialah  monopoli  informasi  dan  sosialisasi  oleh  segelintir  elit  desa,  sehingga  prinsip 
transparansi  tidak berjalan. Ketika sosialisasi program dilaksanakan di kecamatan yang 
menghadirkan  para  kepala  desa,  ketua  BPD,  ketua  LKMD  atau  LKD  dan  tokoh 
masyarakat,  tujuan  dan  sasaran  program  sudah  dijelaskan  secara  rinci.  Distorsi  dan 
monopoli informasi segera terjadi ketika sosialisasi serupa dilakukan di tingkat desa atau 
dusun, karena yang hadir dalam pertemuan  tersebut  lagi‐lagi adalah  lapisan elit desa. 
Hal  ini  bukan  semata‐mata  kesalahan  kaum  elit  desa  yang  seakan‐akan 
menyembunyikan  orang‐orang miskin  yang  berhak  atas  bantuan  dana  itu, melainkan 
terjadi pula karena budaya paternalistik yang sudah mengakar kuat. “Bapak‐bapak yang 
datang  dari  kota  memberikan  “penyuluhan”  harus  disambut  oleh  orang‐orang  yang 
patut dan terhormat di desa itu. Demikianlah pandangan kaum elit desa. 
 



Tindakan menghindari  transparansi  dan monopoli  informasi  ini  juga  dilakukan  secara 
sadar oleh para elit desa dengan alasan  takut menjadi bumerang dan membahayakan 
kedudukannya.  Logikanya,  kalau  elit menyebarkan  informasi mengenai  bantuan  dana 
program  seluas‐luasnya  kepada  seluruh warga desa, mau  tak mau elit  tersebut harus 
ikut bertanggung  jawab atas konsekwensi dari penyaluran dana  tersebut kepada yang 
berhak yaitu kaum miskin. Masalahnya, para elit desa tidak percaya pada kemampuan 
orang miskin untuk mengembalikan dana bantuan guna digulirkan kembali. Dalam hal 
ini, elit desa  yang biasanya di dominasi oleh  kepala desa beserta perangkatnya  takut 
pada 2 pihak. Pertama, pada rakyatnya sendiri yang bisa jadi akan menuntut perguliran 
dana.  Kedua,  pada  atasannya  di  kecamatan  yang  sewaktu‐waktu  akan  menuntut 
pertanggungjawaban  dan  menimpakan  kesalahan  pada  kepala  desa,  jika  program 
mengalami  kegagalan.  Bersikap  transparan  pada warga  sendiri  tampaknya  bukan  hal 
yang mudah bagi  seorang  elit desa. di pihak warga  telah berkembang pula  semacam 
apatisme  dan  keraguan  bahwa  elit  desanya  akan  jujur  dalam  urusan  uang  asal  dari 
pemerintah.  
 
Musyawarah Elit Desa 
 
Dalam  prakteknya, musyawarah  desa  yang  diharapkan menjadi wadah  penggodogan 
rencana  kegiatan berbagai proyek  termasuk PNPM  secara demokratis dan  transparan 
sesuai dengan  isi  juklak, tak  lebih sebagai musyawarah para golongan elit desa. Orang‐
orang miskin  yang menjadi  sasaran  program  tidak  dilibatkan  ataupun  diinformasikan 
tentang  pelaksanaan  program  dalam  suatu  musyawarah  yang  membicarakan  nasib 
orang miskin  itu  sendiri.  Keputusan  ditempuh  berdasarkan  pemikiran  para  elit  desa 
mengenai apa yang sebaiknya dilakukan dengan dana bantuan program. Fenomena  ini 
merupakan  produk  lama  dengan  pihak  pimpinan  yang  senantiasa  menganggap 
rakyatnya bodoh, dan merekalah yang paling tahu atas apa yang seharusnya dilakukan 
untuk  rakyat miskin  itu.  Dengan  demikian,  partisipasi  yang  setara  dan  adil  terhadap 
sumber daya dan informasi tidak terlaksana dalam konteks pengelolaan PNPM. 
 
Rebutan Rezeki Nomplok 
 
Pengalaman  mengajarkan  pada  penduduk  desa  bahwa  program  bantuan  dana  dari 
manapun  yang melewati  Pemerintah  adalah  sesuatu  yang  tidak  perlu  dikembalikan. 
Bahkan,  terdapat  pandangan  bahwa  kewajiban  pemerintah  lah  yang  memberikan 
bantuan  kepada  rakyatnya.  Bukan  hanya  kepala  desa  saja  yang  nakal  dalam  urusan 
bantuan  dana  dari  pemerintah,  rakyat  yang  ‘polos’  sebagaimana  yang  sering  di 
gambarkan  oleh  kalangan  LSM.  Rencana  kegiatan  yang  dituangkan  dalam  usulan 
proposal  jelas merupakan  akal‐akalan  untuk menangguk  rejeki. Mereka  yang  pandai 
membuat proposal demikian bukanlah rakyat yang sebenar‐benarnya miskin, melainkan 
mereka yang tergolong kelas menengah di desa. 
 
Dalam  konteks  PNPM,  sangat  sulit  untuk menyakinkan  penduduk  desa  bahwa  dana 
bantuan yang disalurkan desanya, merupakan investasi yang dapat mereka kembangkan 



untuk  keuntungan  bersama  melalui  perguliran.  Ada  keraguan  didalam  diri  mereka 
bahwa penerima pertama  tidak akan  taat untuk mengembalikan dana yang diperoleh, 
sehingga  sikap  saling  percaya  tidak  bisa. Hal  ini  sangat  kontras  dengan model  arisan 
yang  bisa  hidup  lestari  karena  dilandasi  oleh  adanya  investasi modal  sosial  diantara 
pesertanya. Dalam urusan uang bantuan pemerintah, yang  justru tumbuh adalah sikap 
saling curiga antar warga desa, dan antara warga dengat aparat desa atau kecamatan. 
Dana bantuan tampaknya dipahami sebagai rejeki nomplok yang layak diperebutkan!!!!. 
 
Agen Pembangunan yang Gamang 
 
Pengelolaan  program  PNPM  yang mulai mengakomodasikan  pendekatan  partisipatif, 
tampaknya  merupakan  hikmah  dari  reformasi.  Namun,  di  tingkat  paling  bawah 
khususnya  desa  dan  kecamatan,  apa  yang  terjadi  dengan  perubahan  paradigma  itu 
adalah kegamangan yang cukup jelas tampak dalam sikap dan perilaku aparat birokrasi, 
atau mereka yang selama ini menjadi agen pembangunan. Pengelolaan program PNPM 
langsung ke masyarakat, dengan kebijakan memangkas  jalur birokrasi kecamatan atau 
kelurahan  dan mengurangi  kekuasaan  Camat  atau  Lurah, membuat  para  ‘penguasa’ 
tersebut  menjadi  uring‐uringan,  bersikap  acuh  tak  acuh  terhadap  penyelenggaraan 
proyek. Mereka seakan‐akan gamang (baca khawatir) dengan privilege yang sekonyong‐
konyong dicabut dari tangannya dan diserahkan ke rakyat. 
 
Kasus‐kasus  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  PNPM  memperlihatkan  bahwa  prinsip‐
prinsip pengelolaan yang secara konseptual sesungguhnya telah membuka peluang bagi 
terciptanya  infrastruktur  sosial  yang  kondusif  bagi  pengembangan  investasi  modal, 
ternyata  dapat  dikatakan  belum  mencapai  tujuannya.  Proyek  inipun  belum  bisa 
dikatakan berjalan dengan  sempurna  sebagai contoh model pembangunan partisipatif 
yang dirancang oleh WorldBank dan Pemerintah. Kegagalan  ini  terjadi  karena  adanya 
‘distorsi’  yang  cukup  besar  dalam menterjemahkan  prinsip‐prinsip  dari  program  yang 
ada di tingkat bawah, terutama oleh aparat atau agen pembangunan  (konsultan) yang 
masih dikungkung oleh ‘budaya dan struktur pembangunan’ orde baru.  
 
PNPM merupakan  salah  satu model Pembangunan Partisipatif yang dirancang dengan 
prinsip‐prinsip  kebersamaan  dan  partisipasi  yang  adil  dan  setara,  keterbukaan 
(transparency),  kebertanggungjawaban  (accountability)  dan  kelestarian  program 
(sustainability),  akan  tetapi  pada  tingkat  implementasinya  telah  terjadi  perbedaan‐
perbedaan.  Hal  yang mana menurut  Soetrisno  (1995)3  sering  terjadi  pada  program‐
program  pembangunan  yang  berlabel  partisipasi.  Pada  akhirnya  perbedaan  konsep 
tersebut  akan  mempengaruhi  pemahaman,  pola  pikir,  dan  arah  perubahan  yang 
berbeda‐beda pada masyarakat.  

                                                 
3Loekman Sutrisno dalam Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogjakarta: Kanisius. 1994 
6  Koenraad  Verhagen  dalam  Pengembangan  Keswadayaan:  Pengalaman  LSM  Di  Tiga  Negara  (Penerj. 
Makmur Keliat). Jakarta: Puspa Swara. 1997 

 



 
Di  samping  itu, PNPM melibatkan pengucuran dana  secara besar‐besaran yang  sangat 
rawan  memunculkan  pseudo  (semu)  partisipasi.  Pada  program  pembangunan  jenis 
tersebut  partisipasi  dikhawatirkan  akan muncul  secara  artifisial  (buatan)  karena  ada 
iming‐iming  uang.  Sifat  program  yang  masif  (bersifat  masal)  juga  menimbulkan 
kerancuan antara partisipasi dan mobilisasi. Hal‐hal tersebut  justru yang menyebabkan 
matinya aspek keswadayaan masyarakat yang tersembunyi (Verhagen,1996)4.  
 
Implementasi model pembangunan partisipasi yang melibatkan pengucuran dana besar‐
besaran  seperti  ini  sempat menjadi  polemik  dalam masyarakat.  Sebagian masyarakat 
memiliki asumsi bahwa partisipasi, mereka artikan sebagai munculnya hak masyarakat 
dalam menerima kucuran dana tanpa ada intevensi pihak lain dalam penggunaannya.  
 
Asumsi yang berkembang dalam masyarakat tersebut telah menyebabkan mereka pada 
akhirnya  mengabaikan  4  prinsip  yang  ada  dalam  Model  Pembangunan  Partisipatif. 
Munculnya  kasus‐kasus  seperti  penggelapan  dana  proyek,  kesalahan  penetapan 
kelompok  sasaran,    hilangnya  sustainability  program  tanpa  ada  pertanggungjawaban 
masyarakat,  tidak  adanya  sistem  kontrol  dan  evaluasi  diri  terhadap  proyek  yang  ada 
adalah  hal‐hal  yang  banyak  ditemukan  dalam  implementasi  Model  Pembangunan 
Partisipatif  tersebut. Kiranya dibutuhkan suatu penelitian  tersendiri untuk mengetahui 
di  tingkat mana  kesalahan  proyek  yang menyebabkan  berkembangnya  asumsi‐asumsi 
seperti itu dalam masyarakat. 
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