
BAB VI 


PENUTUP: KESIMPULAN DAN SARAN 


sejak awal disadari bahwa sebenarnya agak terlalu dini untuk 

mengevaluasi sejauhmana manfaat Program OIT bagi pendudu~ miskin 

mengingat usia program in1 yang baru sekitar satu setengan tahun. 

Peneli tian yang tengah dilaporkan ini tidak dimaksudk3:-: sebagai 

vonis untuk menghakimi apakah Program IDT perlu atau tic":,, perlu 

bagi penduduk miskin. Tujuan utama penelitian in1 ada::'a:-. dalam 

rangka meneari solusi dan mekanisme yang paling efisien dan 

efektif agar pelaksanaan program IDT bisa bermanfaat aaksimal 

bagi penduduk miskin di tanah air I khususnya di Propinsi Jawa 

Timur. 

Penelitian ini --dalam batas-batas tertentu-- telah berhasil 
• 

menqungkap adanya ketidakserasian antara harapan dan praktek 

pelaksanaan Program tOT di tingkat desa. Banyak aparat di ~ingkat 

desa mau pun keeamatan masih belum mampu menangkap apa sebenarnya 

ssensi dieanangkannya Program IDT, dan bahkan tak jarar.q meraka 

ikut ambil bagian dalam tindak penyimpangan yang merugikan pendu

duk miskln. Intervensi aparat desa dan keearnatan yang terlalu 

jauh, selain menimbulkan rasa alienasi, dalam banyak hal juga 

menyebabkan penduduk miskin mak!n terpuruk menanggung beban 

kegiatan Pokmas yanq tak l!Iebanding denqan tenaqa dan biaya yang 

mereka keluarkan. 
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Seeara rinei, bagaimana gambaran tentang proses pe1aksanaan 

Program tOT di tingkat desa, faktor apa saja yang menjadi kendala 

bagi pengembangan kegiatan produktif penduduk miskin, dan sejaun

mana intervensi aparat desa dan keeamatan rnerugikan penduduk 

miskin te1ah diuraikan di bab-bab sebelumnya. Da1am bab penutup 

ini, akan dieoba diringkas beberapa temuan pokok yang penting dan 

seka1igus akan dieoba dikelllukakan beberapa saran yang mungkin 

bermanfaat sebagai kerangka aeuan untuk membenahi berbagai keku

rangan da1am pe1aksanaan Program tOT di Propinsi Jawa Timur. 

1. 	Kesimpulan: Beberapa Temuan Pokok 

Sesuai dengan uraian pada bab-bab terdahu1u t secara rinei 

beberapa temuan pokok yang seka1igus merupakan kesimpu1an peneli 

tian ini ada1ah: 

1. 	oi desa-desa yang diteliti, ada kesan kegiatan persiapan dan 

pemasyarakatan di kalangan masyarakat desa dilakukan seeara 

tergesa-gesa t dan kurang menekankan apa sebenarnya tujuan 

mendasar dari Program lOT. Kegiatan penyuluhan yang dilaku~ 

kan aparat desa dan keeamatan tentang Program lOT yang 

ditujukan kepada penduduk miskin dalam berbagai pertemuan 

eenderung h!bih banyak menginformasikan tentang kewajiban 

daripada hak penduduk miskin atas bantuan dana lOT. 

2. 	Bllnyak aparat desa dan keearnatan umumnya masih baluN biaa 

menangkap esensi dari Program lOT. Oalamproses pelaksanaan 

Program lOT, banyak aparat desa dan kecamatan umumnya masih 

bersikap mendua. oi satu sisi mereka mengetahui bahwa dana 

lOT harus dikelola sesuai kebutuhan dan oleh penductuk miskin 
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itu sendiri. Tetapi, di sisi lain mereka juga merasa mempe

roleh tugas untuk mengamankan keutuhan dan menjamin proses 

pengguliran dana lOT. oi mata aparat desa dan kecalllatan, 

indikator yang dianggap mencerminkan keberhasilan Program 

lOT terutama adalah perkembangan dana lOT dan perkembangan 

jumlah kas Pokmas --bukan keberdayaan dan kemandirian pendu

duk miskin. 

3. 	Kebanyakan penduduk miskin di desa menganggap bantuan dana 

IDT sebagai utang atau pinjaman yang harus dikembalikan dan 

mereka umumnya bersedia menerima bant,uan dana I;)T karena 

diperintahkan oleh aparat desa atau sekadar ikut-ik4~an saja 

--tanpa mengetahui secara persis apa sebenarnya tujuan 

diberikan bantuan dana lDT itu. 

4. 	Oasar pertimbangan untuk. memilih penduduk miskin yang layak 

menerima bantuan dana lOT, di samping menggunakan tolok-ukur 

pembagian keluarga pra-sejahtera (Pra-KS) dan keluarga 

sejahtera I (KS-l) aepecti yang dipergunakan BKKBN, dalam 

beberapa kasus juga ditambahi kriteria lain oleh aparat 

desa, yakni diutamakan penQuduk lIIiskin yang saat pendataan 

memiliki pekerjaan produktif alias bukan pengangguran. 

Penduduk miskin yang memiliki pekerjaan tersebut diutamakan 

karena d!asumslkan mereka akan mampu memanfaatkan dana IDT 

dan tidak menggunakan dana IDT untuk kegiatan yang sifatnya 

konsumtif. Jadi, ada kekhawatiran dan ketidakpercayaan dari 

pihak aparat desa terhadap penduduk miskin yang tak memiliki 

pekerjaan --mesk! mereka mungkin benar-benar membutuhkan 

bantuan dana lOT. 
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Pihak yang berperan dalam penentuan pengurus Pokmas umumnya 

bukan anggota Pokmas atau dipilih melalui forum l1Iusyawarah 

kelompok, melainkan cenderung didominasi oleh aparat desa. 

Banyak anggota Pokmas tall'. mengetahui sacara persis .tapa 

saja yang menjadi pengurus Pokmas mereka. 

Secara fisik dan administratif, di desa yang diteliti memang 

telah terbentuk PoJonas beserta pengurusnya. Namun, seeara 

teknis dan s05iolog1s Pokmas yang ada umumnya belum siap 

merespon Program lDT secara memadai. Banyak anggota Pokmas 

masih bingung harus berbuat apa, dan kalau pun mereka berse

dia berkumpul dalam beberapa pertemuan yang diadakan Pokmas 

itu kar~:ma sekadar ix.ut-ikutan atau karena diinstrukSikan 

oleh aparat desa. Anggota Pokmas yang tidak menyukai kegia

tan usaha Pokmas mereka --i{arena secara sepihak ditentukan 

aparat desa-- cenderung enggan menghad1r1 pertemuan Pokmas. 

7. 	01 mata penduduk miskin, keberadaan dan manfaat Pokmaa 

dinilai belum fungsional. POkmas dinilll1 masih belWII 

berperan atau hanya berperan keeil dalam membantu anggotanya 

untuk mempermudah pemasaran, tall'. membantu mengatasi kerugian 

usaha anggota, dan tall'. mendukung kelancaran produksi pendu

duk miskin. 

8. 	Meski keberadaan Pokmas belum memberikan manfaat yang nyata 

secara ekonomi bagi penduduk miskin. Namun, yang tidak atau 

kurang disadari para anggota POkmaa, adalah manfaat s08iolo

gis dari pertemulln Pokmas i tu --yang .8dikit-banYlilt dan 

pelan-pelan-- telah merangaang tumbuhnya .ikap kritis, 

keberanian, dan kemandirian penduduk miskin dalam menyiltapi 
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tekanan pihak luar yang dinilai tidak sesuai dengan aspirasi 

dan keinginan mereka. Akibat berinteraksi dengan berbagai 

kalangan --baik sesarna penduduk miskin--. pendalllping, dan 

sebagainya t tanpa disadari ternyata hal itu telah menjadi 

media sosial bagi penduduk miskin untuk bersikap lebih 

kritis. 

9. 	Keinqinan untuk memberdayakan penduduk miskin aoapkali 

dihadapkan pada situasi yang kontradiktif. Di satu pihak, 

pemilihan dan penyusunan kegiatan usaha Pokrnas harus sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan penduduk miskin itu sendiri. 

Tetapi, di pihak lain ada sikap aparat dese dan aparat 

kecamatan yang cenderunq melakukan intervensi dalam proses 

penentuan keqiatan usaha Pokrnas karena dilandasi syakwasang

ka terhadap sifat-sifat orang miskin yang sebenarnya kurang 

bisa dibenarkan sacara ilrniah. 

10. 	Kebanyakan pendamping dari pihak aparat desa oenderung 

kuranq bisa bekerja optimal sebgai motivator dan pembimbing 

penduduk miskin karena di luar Program lDT mereka masih 

memi1iki sejumlah tugas-tugas dan pekerjaan lain yang menja

di tanggungjawab mereka. Menurut informasi dari anggota 

Pokmas yang diwawanoarai t aktivitas pendamping dalam peree

muan Pokmas cenderung rendah, balum banyak berperan dalalll 

lIIembantu kesulitan' anggota Pokmas --apalagi memberi 

pelatihan ketrampilan kepada anggota Pokmas. Kebanyakan 

penduduk miskin di desa yang dite1iti juga belum mengetahui 

apa sebenarnya fungsi dan peran pendamping bagi Pokmas. 

11. 	Pendamping yanq berasal dari desa setempat dan pendamping 
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yang berasal dari aparat desa umumnya cenderunq menjadi 

perpanjangan tangan dan sekadar mengiyakan apa yang lIIenjadi 

keinginan Kepa1a Desa daripada memerankan diri sebagai 

penyal ur aspirasi pend.ud.uk lIliskin. Banyak pendalllpinq 10ka1 

umumnya juga kalah wibawa dengan Kepa1a Desa atau aparat 

kecamatan, sehingga mereka sarna sekali tidak me1aksanakan , 
tungsi kontrol atas terjadinya berbagai per.yimpangan dan 

penyelewengan da1arn proses pe1aksanaan Program rOT. 

12. 	Pembagian dana rOT kepada penduduk miskin canderung lebih 

didasarkan pada pendekatan pemerataan daripada didasarkan 

kepada kebutuhan dan kemampuan penduduk miskin. 

13. 	Intervensi aparat desa d.an keoamatan dalam penentuan kegia

tan usaha Pokmas umumnya sangat dominan. Dengan pertimbangan 

untuk lebih memudahkan pengawasan, aparat desa dan kaoamatan 

cenderung mengarahkan Pokmas aqar lIIenekuni usaha peme1iha

raan ternak daripada usaha daqang yang dinilai sulit did.

taksi parkembangannya. Bagi penduduk miskin ~indakan aparat 

desa dan kecamatan yang bersifat instruktif dan birokratik 

ini akhirnya menyebabkan mereka merasa teralienasi dari 

Program lOT dan bisa dipahami bila di bena" mereka tidak 

muncul rasa memilik: (sense of belongging) terhadapkegiatan 

usahat Pokmas. 

14. 	Ada kecenderungan pemanfaatan dana lDT untuk kegiatan berda

gang atau usaha di sektor 1ndustri keoil lebih lIemberikan 

manfaat bagi anggota Pokmas. Sementara 1tu, kegaqalan umum

nya banyak dirasakan oleh angqot8. Poklll8.s yanq lIIemelihara 
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besar dana yang sebenarnya menjadi hak anggota Pokmas, biaya 

dan tenaga yang dikeluarkan anggota Pokmas untuk merawat dan 

membesarkan ternak kebanyakan juga tak sebanding dengan 

harga jual ternak mereka di pasaran, sehingga acapkali 

justru menyebabkan anggota Pokmas makin terperangkap pada 

belengqu kemiskinan. 

15. 	Akibat belenggu perangkap kemiskinan, ketidakberdayaan, 

kerentanan, tekanan kebutuhan hidup, aerta jerat utang dari 

rentenir yang mencekik laher acapkali menyebabkan sebagian 

anggota Pokmas terpaksa memanfaatkan bantuan dana rOT untuk 

kegiatan yang sifatnya konsumtif. Bantuan modal, bagi pendu

duk yang paling miskin bukan berfungsi untuk mamacu ?arkem

bangan usaha produkt~f, melainkan hanya sekadar sebagai 

sarana untuk survival. 

16. 	Oi mata penduduk miskin, pekerjaan alternatif yang diingin

kan sebenarnya adalah kegiatan usaha yang bisa memberikan 

penghasilan aecara rutin --walau tak besar-- daripada kegia

tan usaha aeperti pemeliharaan tarnak yang hasilnya baru 

bisa dipetik dalam jangka waktu yang lama. 

17. 	Kenurut penduduk miskin. prospek pengembangan usaha mereka 

yang didanai Program lOT umumnya dinilai auram dan sulit 

berkembang optimal karena keterbatasan bantuan modal yanq 

mereka terima. Tidak dimilikinya ketrampilan pendukung yang 

cukup, 1emahnya posisi tawar-menawar (bargainlgn pos:!. tionl 

penduduk miskin dalam penentuan harga, dan akses mereka yang 

rendah terhadap kekakuan situasi pasar adalah faktor tamba

han yang :menghambat atau :menjadi kendala bagi pengembangan 
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han yang menghambat atau menjadi kendala bagi pengelnhangan 

usaha produktif penduduk miskin. 

18. 	Tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan anggota Poklllas 

hampir semua adalah berasal dari anggota keluarga sendiri, 

dan rata-rata hanya melnhutuhkan satu.orang tenaga kerja. 

19. 	Sebagian besar penduduk miskin umumnya tidak mengetahui 

prosedur peneairan dan pengguliran dana IDT. Namun. yang 

jelas dirasakan sebag':'an anggota Pokmas selama proses pan

eairan telah terjadi penyimpangan dan penyelewengan yang 

merugikan penduduk mis~in. Pembagian ternak yang tidak 

sesuai dengan harga di pasaran adalah salah satu eontoh yang 

banyak disebut. Pendudur: miskin sebagian besar menyatakan 

tak akan berbuat apa-apa kendati mereka mengetahui dana IOT 

yang menjadi hak mereka dipotong atau disunat. 

20. 	 Kendati seeara ekonemi program lDT balum memperlihatkan 

manfaat yang nyata bagi panduduk miskin --bahkan acapkali 

merugikan-" tetapi secara 50sio10gis parjwnpaan-perjWllpaan 

sosial di antara sesatla anggota Pokmas sediki t-banyak ber

manfaat dalam menumbuhkan sikap kritis anggota pokmas. 

Demikian beberapa temuan pokok penelitian ini. Untuk memaha

mi dengan baik kesimpulan yang diutarakan sangat diajurkan untuk 

terleb1h dahulu membaca uraian pada bab-bab terdahulu. 

2. Saran-Saran 

Penelitian in1 secara jelas lIIenunjukkan bahwa paling-tidak 

ada tiqll hal po\tok yanq perlu memperoleh perhat,!.an lebih jiJ(a• 
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kita ingin meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan manfaat 

Program IDT bagi penduduk miskin di desa. Ketiqa hal pokok terse

but adalah: Pertama, menyangkut upaya untuk meluruskan penqeta

huan dan membenahi mental aparat di tingkat daerah tentang hake

kat dan fungsi Program lOT agar tak salah arah. Kedua, menyangkut 

upaya menumbuhkan mekanisme kontrol yang efektif guna menceqah 

kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan bantuan 

dana IDT. Ketiga, menyangkut upaya untuk meningkatkan keberdayaan 

dan kemandirian penduduk miskin. 

Seeara rinei, beberapa saran yang perlu diperhatikan dan 

mungl<1n berguna sebagai kerangka aeuan untuk memperbaild proses 

pel~~sanaan program IDT di daerah antara lain adalah: 

1. 	Kegiatan penyulunan atau pemasyarakatar. Program lOT di 

kalangan penduduk miskin seyogyanya tidak euma menekankan 

kewajiban dan kesuksesan Program IDT semata-mata demi kepen

tingan kondite aparat desa dan aparat kecamatan, tetapi juga 

memberikan penjelasan tentang apa saja yang menjadi hak 

penduduk misldn dan apa sebenarnya esensi dicanangkannya 

Program lOT. 

2. 	Ontuk menghindari kesalahpahaman interpretasi aparat di 

tingkat daerah hendaknya dllakukan penyuluhan yang Iebih 

intensif bahwa ukuran keberhasilan program lOT seyoqyanya 

tidak terlalu menekankan keberhasilan pada aspek ekonomi dan 

produksi semata, melainkan juga keberhasilan di bidanq 

sosial, yakni yang menyangkut perubahan sikap kritis maaya

rakat desa agar mereka secara mandiri mampu menylasatl 

barbaaai tekanan dari nihak luar vana dini1ai meruaikan. 
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3. 	 (Berkaitan dengan saran nornor 2) Untuk mencegah intervensi, 

dominasi dan kemungkinan tindak penyelewengan pihak aparat 

desa dan kecamatan yang bisa merugikan penduduk m15kin, 

seyogyanya ditumbuhkan lembaga dan mekanisme di tingkat deaa 

itu sendiri --seperti lembaga pengajian, lembaga adat, dan 

semacamnya-- yang mampu melaksanakan fungsi kontrol. Menyer

ahkan kegiatan pengawasan kepada aparat pemerintah yang 

lebih tinggi benar tetap diperlukan. Tetapi, akan jauh lebih 

efektif jika mekanisme pengawasan di:!.akukan sendiri oleh 

penduduk miskin sebagai cerminan dari t~mbuhnya keberdayaan 

dan kemandir1an mereka. 

4. 	Sesuai dengan keinginan dan permintaan penduduk miskin, 

kegiatan usaha Pokmas hendaknya tidak ditentukan secara 

seragam dan bersifat massal. Kegiatan usaha seperti pemeli

haraan ternak, misalnya, terlebih dahulu harus dikaji 

secara matanq untunq-ruqinya bagi penduduk mi8kin sebelum 

benar-benar dilaksanakan. Ada baiknya, kegiatan usaha Pokmas 

diarahkan pada kegiatan 1111ternatif (sampingan) yang bisa 

memberikan penghasilan secara rutin (harian). Untuk meng

hindari overstock dan kejenuhan situasi pasar, bantuan dana 

lOT seyogyanya tidak terlalu diarahkan untuk kegiatan pen

ingkatan produksi mata pencaharian utama penduduk IlIisldn. 

Akan sangat fungsional bila bantuan dana lOT diarahkan untuk 

mendukung kegiatan deversifikasi usaha, sebab hal ini pent

ing dalam rangka untuk menganekaragamkan sumber penghasilan 

pendudllk misll:in. Secara teoritis, sel1laJdn baragam sumber 

penqhas11an pendudUk m1811:1n, maka mereka akan cenderunq 
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makin berdaya. 

5. 	Mengingat salah satu kendala pengembangan usaha produktif 

penduduk miskin adalah pada rendahnya penguasaan ketrampilan 

pendukung, maka akan sangat fungsional bila pember ian ban

tuan dana sekaligus dibarengi dengan upaya mempersiapkan 

peningkatan kemampuan dan ketrampilan penduduk miskin, 

terutama yang berkaitan dengan ketrampilan untuk memberi 

"nilai tambah" kepada produk yang dihasilkan penduduk 1Iis

kin. Yang dimaksud ketrampilan yang berorientasi kepada 

meningkatan nnilai tambah" di sini adalah ketrampilan yanq 

berkai tan dengan bagaimana cara penduduk miskin dapat men

ingkatkan mutu produk mereka sebelumnya, sehingga harga dan 

keuntungan yang bisa mereka petik juga ikut meningkat meski 

komoditi yang dijual sama. 

6. 	Untuk mencegah kemungkinan penduduk miskin terjer3c ke dalam 

perangkap rentenir, bang thithil, dan semacamnya yang acap

kali menetapkan bunga pinjaman yang mencekik leher, seyo91a

nya keqiatan simpan-pinjam yang dilaksanakan masinq-maainlJ 

Pouas mampu lllenqimbanqi ulah rentenir denqan cara tidak 

membebani anqqotanya dengan bunqa pinjaman yang terlalu 

tinggi. Penetapan beban bunga lOt per bulan seperti yanq 

dilakukan beberapa POkmas di daerah penelitian seyoqyllnyll 

dikaji kembal! karena tujuan dasar Program lOT bukanlllh 

baqaimana menaikkan kas kelompok, melaink.an bagaimana lIIa.

bantu pengembangan usaha dan kemandirian penduduk miskin. 

7. 	Menginqat jumlah bantuan dana IOT yang re1atif keci1, munq

kin sasaran utama program tersebut sebenarnya bukan dituju
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kan pada Kepal~ Keluarga (KK) --yang kebanyakan telah memi

l1ki peker jaan tetap--, tetapi justru kepada anggota rumah 

tangga penduduk miskin, seperti istri, orang tua atau anak , 

yang belWll llIellliliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan yang 

be11llll lIIellladai. Jangan sampai terjadi, introduksi bantuan 

dana lDT justru hanya mendorong tumbuhnya lIekanisl'IIe peilba

gian kemiskinan (sbared poverty) yang menyebabkan kegiatan 

usaha penduduk l'IIiskin menjadi tidak efisien. 

Dalalll rangka memberi "nilai tambah" pendayagunaan bantuan 

Program rOT yang dibelikan atau berupa ternak, seyoqyanya 

kepada l'IIasyarakat miskin diberikan penyuluhan tentang ke

mungkinan deversifikasi pemanfaatan agar dapat diperoleh 

tambahan sulllber penghasilan sebelum ternak yang bersangkutan 

dijual ke pasar. Bantuan Progra!ll rOT dala!ll bentuk sapi I 

misalnya, selama proses penggemukkan akan dapat memberi 

tambahan penghasilan kepada penduduk l'IIiskin jika disewllkan 

untuk membajak sawah atau bila kotorannya diolah menjadi 

pupuk yang bisa dijual atau dimanfaatkan .endiri aleh pendu

duk miskin itu untuk menunjang produksi lIIereka di sektor 

pertanian. 

9. 	Bagi penduduk miskin bantuan dana untuk modal usaha --seper

ti Proqram lOT, KURR, KUT, dan sejenisnya-- pada dasarnya 

sangat dibutuhkan. Namun demikian, agar bantuan modal usaha 

tersebut tak sekadar bermanfaat untuk meningkatkan produksi 

penduduk miskin, semantara keuntungan terbesar bukan atau 

tidak bisa' merekaniklBati, maka " agar bantuan dana i tu benar
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