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. DIALOG 
Bicara Soal KelDiskinan Tak Lepas. Dari Aksi Tipu-Menipu 

-Pengantar Redaksi: 

, "Mengentas kemiskinan (l;Iaca; kemelaratan)" - merupakan 
persoalan yang sejak lama menjadi "bahasa perjuangan" yang 
sering dilontarkan penguasa. Tapi tqh sampai ki~ sete1ab 
berpuluh-puluh tahun berbagai upaya dilal.-ukan, orang 'mis
kin' tak pemab menghilang. A tau, jangan-jangan malah 
bertambab membengkak. "Sejarah m.encatat memang ada 
orang yang dimelaratkan", uJar Drs. Ariel Harianto,MA 
kepada MIMBAR. 

Bicara soal kemelaratan, dosen Universitas Kristen Sa
tyawacara (UKSW) Salatiga yang kini menempuh S73 di 
Australia ini blak-blakan kepada MIMBAR. Untuk mema
hami konsep-konsepnya tentang masalab yang menjadi mo
mok di negara-negara berkembang ini, MIMBAR mengirim
kan reporter Suharianto un~ mewawancarainya. Beri
lllt sebagian, petikannya: 

Menurut Allda, bagat
mC!na sih pengertian keme
laratan itu? 

Begini, seringkali orang 
itu kan memahaminya ada 
orang kaya dan ada orang 
miskin. Tapi, menurut saya, 
istilah-istilab kemelaratan i
tu, sebetulnya, nggak banyak 
menolong. Artinya, nggak 
cukup jujur untuk menje
laskan persoalan. Mestinya, 
ki ta bicara bukan keme
laratan. Tapi, peme1aratan. 
Karena, yang ada dalam se
jarah mencatat lain. Dalarn 
konteks ini, kaitannya de
ngan hubungan antar ma
syarakat, yang ada adalab 
·orangyangdimelaratkan.Ke
melaratan itu seakan-akan 
membicarakan mengenai 
keadaan yang statis, Dan, 
seringkali keadaan seperti i
tu,menipu. 

Bagai17}ana dengan stan
dard PBB yang membuat 
angka-angka kerrif!laratan? 

Saya termasuk orang 
yang kurang percaya dengan 
apa -apa yang dikuantiftkasi. 
Saya iogin merefisi pan
dangan yang kurang tepat. 
memang benar, ada aspek 
kehidupan yang bisa di
kuantifikasikan. Misalnya 

dalani bentuk pemakaian 
energi. Seperti pemakaian 
protein dalam tubuh, pene
tapan gaji minimal dan lain 
sebagainya. Tapi, buat saya, 
semua itu mempunyai arti· 
dua hal . Pertama, hal itu 
merupakan abstraksi dari 
sebuah realitas. Dan se
ringkali, manip~asi dijejel
kan dengan -abstraksi. Se
dang yang kedua., abstraksi 
itu hanya mencerminkan 
sebagian dari sebuah proses 
kehidupan,. . Maksud saya 
begini. Kalau kita memang 
benar-benar , ' concern' ter
hadap upaya membasmi pe
melaratan, maka kita tidak 
harus melihat lewat angka
angka tok. tapi, harus kita li
hat dari proses dan 
konteksnya Jadi, kalau kita 
bicara soal kemiskinan, pe
melaratandan sejenisnya, ki-

ta tak dapat lepas dari aksi 
tipu menipu. Katakanlab 
orang yang sudah . hidup 
dengan upab diatas standard 
minimal. Tapi, hidupnYil 
banyak hanya berlangsung 
dengan menindas bati nura
ni . Iki p iye, ha? Ini juga ti-, 
dak bisa. padahal, ada orang 
yang hidup dibawali stan
dard minimal. Mereka ma-

sib bisa saja makan, berobat 
kalau lagi sakit. 

John K. Galbraith dalam 
bukunya "Great Ideas in 
Management", mengata"kan, 
sulitnya f!/engatasi masalah 
kemiskinan, karena ma
syarakat menganggap ke
miskman bukan masalah? 

Saya nggak percaya bal 
itu. Nggak benar itu. Saya 

. hanya bisa menduga-duga. 
Tapi, saya memang sering 
mendengar kasus seperti itu. 
Ya, perlu dipertanyakan ju
ga, apa 'betul ada kejadian 
seperti itu? ltu persoalan. 
Apakah kita s.uda4 bercerita 
bener tentang hal itu? En
tar dulu. 

Bisa Anda jelaskan le
bih kankrit? 
. Maksud saya begini, 
seringkali orang-orang 
sekolaban datang sebagai 
pahla~an ke masyarakat 
miskin. Mereka terns ingin 
mengentas dari lembab 
kemiskinan. Tapi, nggak 
semua niat baik itu di
mengerti oleh manusia. 
Orang dari perguruan tinggi 
merasa ngerti siapa dan apa 
problemnya. Padahal dia 
sendiri bukan orang miskin. 
Bisa saja pengertiannya sa
lab. Kan, y.ang paling ngerti 
soal itu, sl miskin sendiri. 
Dengan demikian kita ber
anggapan mereka tidak mau 
ditolong. Jadi, permas~ah.an 
kemiskinan itu sangat kom
pleks, seperti yang telab sa
ya katakan dimuka. 

Apakah datangnya o
rang yang mau melwlong 
dianggap masalah oleh 
mereka yang miskin? 

Betul. Bahkan menurut 
mereka, ini dari peng~aman 
saya, bukan mengentas me
reka dari kemiskinan. Tapi, 
malab menambah persoalan, . 
sebagai salah satu aspek 
yang begitu kompleks. Ka
dang kita men~tangi ma
syarakat uiiskin,.ditawari ini 
nggak mau, itu nggak mau. 
ltu bukan karena males atau 
pasrab. Tapi, bisa sajamere
ka ·nggak ngerti. Juga ong
kos untuk mobilitas vertikal, 
dari sekarang yang ada ke 
yang baruitu, mungkin terla
lu besar sekali . Mereka 
nggakmauitu. Tapi,mereka 
nggak bisa mt<njelaskan se
perti yang saya katakan ini. 
Mereka mengungkapkanhal 
itu dengan cara mereka 
sendiri. Drut,a kita menang
kap asal catat saja. · Itul~ 
seringkali kesa1ab~ dari 
suatu penelitian. 

Mereka belum tahu 
·ungkapan kita. Bagaimana 
kalau melalui pendidikan? 

Kemungkinan untuk hal 
itu sib ada. Tapi, pendidikan 
tidak selalu menjelaskan 
pertolongan. itu. Karena, 
pendidikan mempunyai im
plikasi dual hal. Pertama, bi

.sa membuat orang lebib 
pinter. tapi, disisi lain, pen
didikan itu merupakan alat 
untuk meniti jenjarig karir 
suatu pekerjaan, yang mem
persiapkan orang sering kali 

begitu Anda mengkayakan 
orangmiskin, maka orang la
in harus dipermiskin. Ma
kanya, kalau mau melawan 
kemiskinan, yang dilawan i
tu adalab dikotomis antara 

. kayadan miskinitu. Menga
pa kok bisa kaya' dan me
ngapa kok bisa miskin. 

Bagaimana dengan kan
disi sekarang yang nam
paknya banyak dlwarnai 0-

Sebenamya mereka juga ingrn tinggal di Real Estate (Foto: repro TMP ) 

menjadi alat-alat yang lebib leh 'S~~th-anataus~-rakaJi? 
baik dari suatu raksasa eko- Dibdang benar sib, ya be-
nomi menguasai rakyat. nar. T~pi,janganlupatakada 

Kongkretnya? satu lsmepun yang ~tap 
Pendidikan itu alat ke- mencekeram dalam Jlwa 

kuasaan juga. Karena de- ~enusia .. Sebab. di~am di-
ngan mendidik para buruh, ~ m~usla, ada lsmelsme la-
sebenarnya, kan menjadikan 10 saling bertempurmemper-
alat-alat produksi febih baik oleh te~pat. Bahkan, ~ a-
bagi si juragan. DaIam kon- da s~tu lsmepun yang pal~g 

. disi seperti ini pendidikan domman. Nggak ada ltu. 
tak menolong r'nereka yang Sekarang. bers~ap sosial, 

. miskin. Ini sebetulnya. 10. besok JX:lit. P~rcayalab, per-
Kalau saya bilang pendidik- cayalah ltu seJarah. Dan, sa-
an itu serba mulia ngak ju- lab satu proses untuk me-
ga. Menolongmengentas <la- law~ ~tuadalab, ya melalui 

. ri kemiskinan, juga nggak pendidikan. 
betul secara keseluruhan. Jadi, pendidikan kan be-

,Memang' ada unsur per- tut dapat mengatasi ke-
tolongan. tapi, lalu jangan- miskinan? 
lab berilusi. Tunggu dulu. Dalam 

Mengangfsatsi miskinja- kondisi seperti terakhir sa-
di kaya? ya sebutkan, memang pen-

ltu celakanya. Seringka- didikan berperan cukup be-
Ii problem miskin, kemis- sar. Sekaligus merupakan 
kinan dan ,pemis~an, kritik terhadap kekuasaan. 
konsep penyelesaiannya Walaupun, disisi lain, pen-
adalab pada kaya, kekayaan didikan merupakan alat bagi 
dan peningkatan kekayaan. birokrat kekuasaan. Karena, 
ltu yang saya kurang pada tiap pendidikan, seka-
sependapat. Kan, i~ juga ligus banyak unsur-unsur 
berarti mempermiskin per- yang saling bertentangan. 

Dan, kita ' punya kehendak 
untuk menentukan. Disitu
lab fungsinya pendidikan. 

Apa comment ' Anda 
ten tang kondisi pendidikan 
kita? 

KaIau soal itu sib, bukan 
hanya di .tempat kita. ltu 
terjadi dimana-mana. Jadi
begini, memang pendidikan 
kita betul masih sangat 
com pang-camping. ltu rea
lita. Coba lihat, secara empi
ris saja. Buku-buku yang a
da diperpustakaan selalu 
ketinggalan. Jumlah guru
guru yang tersedia ti<;lak ber
imbang bila dibandingkan 
dengan yang menuntutilmu. 
Karena., salah satunya, ga
jioya rendah. Ini fakta-fakta 
yang paling mudah sekali. 
Sehingga, rasa hormat ter
hadap ilmu berkurang. Lu
mrahkanini. Termasukjuga 
ijazah dapat dibeli. Sekali 
lagi, ini kondisi. Malab di
tambab lagi dengan pe
mangkasan kebebasan il
miab. Bertanya ini nggak 
bolep, itu nggak boleh. De- . 
ngan kata lain, rasa ingin ta
hu sudah banyak dipangkas. 
Sekarang mau apa lagi. 

Tapi, bagaimana sean
dainya semua kekurangan
kekur.angan itu terpenuhi? 

Ya, disinilah resiko dari 
pendidikan. Seperti di nega-
ra maju, temyata disana 
pen,didikan berfun"gsi seba
gai alat memperpanjang rit
me kekuasaan. Artinya, 
semakin sukses pendidikan, ' 
semakin sukses pula yang 
berkuasa. 

Jadi, bagaimana cara 
pemecahan soal kemis-
ki· ? nan. 

I Ya, seperti yang sebutkan 
dimuka. Bukan membuat 
miskin menjadi kaya., dan 
yang kaya tetap kaya. ltu ilu
si. Tapi, keluar dari pemikir
an yang dualistis tadi. Yaitu, 
mempertanyakan mengapa 
kok ada yang diperkaya dan 
dipermiskin. Ya, keIuar dari 
situ. Kalau Anda sekedar 
mengkayakan yang sudah 
miskin, sebelutulnya Anda 
konservatif dengan proses 
yang membuat miskin .•• 

soalan di dalam kehidupan 
masyarakat. Karena keka: 
yaan itu, hanya satu sisi dari 
kehidupan kita. Sisi yang la
in adalah kemiskinan itu 
sendiri. Keduanya sarna-sa
ma profile dari masyarakat. 
Jadi, nggak ada ceritanya 

CURICULUM VITAE ARIEL: 
Narnalengkap : Ariel Heryanto . 
Atribut Dosen Pasca Sarjana UKSW Salatiga 
Lahir Sawaban Malang, 25 Maret 1954 
Pendidikan S-l UKSW Salatiga 

S-2 Amerika Serikat 
sekarang sedang menyelesaikan S-3 di 
Australia masyarakat kaya, kalau me-

reka nggak memeras yang Menikah 
miskin. Dengan kata lain, Anak 

tahunl979 
duaorang 

Anda tidak bisa menghapus 
kemiskinan dengan men-

~;..;,.;.;;;.,. 
Karena, 

*) Sering menulis diberbagai surat.kabar di seluruh Indone
sia., terutama masalab budaya 

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>
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InOa si um h bala 
Menggenggam sebUM janji - dalam kehidupan ultra
modern sekarang ini - tak ubahnya menjaring udara di 
padang bebas. Sesaat dipegang, ia lantas menghilang. 
Ora":g begitu . mudah membuat janji, semudah ia 
melupakannya. Agaknya,janji - dari hari ke hari- akan 
terns mengalami inflasi yang berkepanjangan. 

Tidak hanya berlaku 
dalam kehidupan masyara
kat sehari-hari, sejarah kul
tur birokrasi di negeri ini -
ballkanjugateDadidinegeri 
lain- menempatkan masa
lah janji sebagai persoalan 
yang penting. Entah ba
gaimana mulanya, pada ja
man kerajaan dulu seorang 
punggawa yang hendak 
memangku suatu jabatan dia 
diwajibkan mengangkatjan
ji (baca: sumpah) di hadap
an raja, petinggi-petinggi 
kerajaan, dan para pemuka 
agama. 

Tradisi· sumpall jabatan, 
sampai sekarang masih di
berlakukan. Mulai "pejabat" 
rendahan sampai ·tingkat elit 
birokrasi, semua tak bisa 
mengelak dari kewajiban i
ni. Kehadiran para pemuka 
agama dalam setiap acara 
angkatsumpah, menandakan 
betapa pentingnya masalah 
ini dalam rangkaian prosesi 
kepejabatanseseorang. Sum
pahjabatan, tidak hanya ber
dimensi horisontal namun 
juga terkait erat dengan hu
bungan vertikal. Para pemu
ka agama menjadi simbol 

keberadaan Allah - Tuhan 
Yang Maha Tahu- sebagai 
saksi segala perbuatan si
pejabat selama menjalankan 
jabatan yang diem ban. 

Prof.Dr.Baharudin 
Lopa,SH - DirjenLembaga 
Pemasyarakata11 -menilai, 
sumpah yang dilakukan pe
jabat adalah sakral. Kekuat
annya lerletak pada iman se
seorang. Hanya orang yang 
tidak beriman yang tidak bi
sa memagari perilakunya 
dengan sumpah yang pernah 
diucapkannya sendiri . 
"Mengkhianati isi sumpah 
sama dengan memungkiri 
janjinyakepada Tuhan. Dan, 
orang beriman percaya ada 
adzab untuk mereka yang 
ingkar",ujarnya (FK,No.12 
-1992). 

Kekuasaan yang melekat 
pada pejabat sesunggubnya 
bukan diberikan kepada 
oknum pejabat danJatau 
aparat bir9krasinya yang 
bersangllltan, melainkan 
kepada jabatan yang di
pangkunya. Jabatan itu juga 
dianggap sebagai subyek 
hukum, pendukung hak dan 
kewajiban.Konsekuensinya, 

OPINI BULAN INI 

dia bisa melakukan per
buatan-perbuatan hukum, 
.baik yang diatur oleh hukum 
publik (perbuatan hukum 
publik) m1l-upun oleh hukum 
sipil (Perbuatan hukum 
perdata). Sebagai pelaksana 
semua perbuatan tadi ditun
juk seorang yang bersebut
an "pejabat". Disinilah, 
mom~nt sumpah jabatan 
menemukan perannya. Ia 
selain akan menjadi pagar 
yang membatasi ruang gerak 
para pejabat dalam mela
kukan aktivitas yang berhu
bung an dengan jabatannya, 
juga bersifat sebagai pe
ngendali yang mengatur 

. irama g~ya agar tidak 
melebihi batas yang telah 
ditentukan. 

Kalau-pun dalam imple
mentasinya di lapangan ma
sih begitu banyak pejabat 
yang il/gkar janji, perma
salahan ini akan kembali pa
da pribadi masing-masing 
pejabat tersebut. Karena, 
sumpah jabatan -seba
gaimana dikatakan Prof. 
BaharudinLopa - kekuatan
nya terletak pada iman se
seorang, maka ia akan 
kehilangan daya laku untuk 
mereka yang tidak memiliki 
komitmen terhadap suara ha
ti nuraninya sendiri. Di ber
bagai media cetak - saban 
hari- bisa dibaca secara 
cermat berbagai-bagai ulah 
laku para pejabat yang 
cenderung bertindak over
dos is dalam menjalankan 
tugasnya. Biangnya, terjadi 
penyalahgunaan wewenang 
(detournement de pouvoir) 
secara berlebihan. 

Pada pribadi yang rapuh 
-dengan landasan keiman
an yang lemah, mereka ti
dak memiliki self-control 

( Bersamb. ke hal. Xl ) 

FHHapus " JurusaD " 
Selama ini di masyarakat ada asumsi bahwa Fakultas 
Hukum (FH) - Unibraw- terbagi dalam tiga jurusan 
yaknUurnsan Perdata, Pidana dan Tata Negara. Sehing
ga muneul Sarjana Hukum (SH) Pidana, Perdata, dan 
Tata Negara. 
Benarkah asumsi yang sudah lama melekat itu? Kuri
kulum baru nanti yang akan menjawabnya. 

Padahal, tegas Mas
ruehin Ruba'i, SH. MS. 
-mantan PD I FH Uni
braw - hakekatnya jurusan 
di FH tidak pernah ada. 
Walaupun strukturnya ada 
tapi tidak mengelola pro
gram study. Hanya meru
pakan pembinaan kelompok 
hukum pidana, pembinaan 
kelompok hukum ' perdata 
dan tata negara. 

"Tapi dia masyarakat 
sudah terlanjur salah persep
si, sebingga mereka meng
anggap bahwa lulusan 
Fakultas Hukum terdiri atas 
tiga bagian, yaitu Perdata, 

Pidana, dan Tata Negara. 
Sehingga dalam penerimaan 
tenaga kerja hal inipun tetap 
berkelanjutan, disesuaikan 
dengan jurusan", ujarnya 
kepadaRahmatdariMimbar. 

Untuk menghindari atau 
meluruskan anggapan ma
syarakat yang keliru terse
but, Konsorsium limu Hu
kum memandang perlu 
mengadakaan perubahan 
kurikulum riasional. Fung
sinya juga menyesuaikan 
perkembangan iImu hukum 
di Indonesia ~enghadapi e- . 
ra tinggal laJidas 25 tahun 
kedua. 

Rapat Konsorsium limu 
Hukum yang diketuai man
tan Menlu RI Prof. Dr. 

. M,ochtar Kusumaatmaja, SH 
yang dilaksanakan sejak 
1989, sampai r:apat terakhir 
di Bogor pada 3 - 6 Agustus 
1992, masih belum bisa 
dipastikan kapan akan di
laksanakan kurikulum barn 
tersebut. 

Sebenarnya Fakultas Hu
kum sudah beberapa kali 
mengalami perubahan, dan 
terakhir kurikulum tahun 
1987 yang dikenal istilah 
kurikulum inti. Pada 
kurikulum sekarang dican
tumkan tiga jurusan yaitu 
pidana, perdata, dan tata 
negara. Dari sini timbul 
anggapan yang keliru di 
masyarakat tentang lulusan 
FH, sehingga pemerintah 
menganggap perlu untuk 
mengadakan perubahan 
( Bersamb. ke hal. X ) 

Seserpih Solidaritas Untuk' Singosari 
Siang itu langit Kelurah

an Singosari, Kebomas, 
Gresik disaput awan kelabu. 
Warga kebanyakan sedang 
istirahat siang. Istirahat itu, 
tentunya, tak begitunyaman. 
Maklum,115KKyangdiatas 
rumahnya terlintasi kabel 
listrik tegangan ekstra ting
gi (500.000 volt) tidur di 
lenda-Ienda. 

Namun, suasana muram 
yang mulai gerimis itu tidak 
mengurangi keramahan war
ga. Tim Senat Mahasiswa 
Unibraw (SMUB), 21 
mahasiswa yang dipimpin 
Ketua Umum Andi Soebi
jakto, disambut ramah-ta
mah oleh Suparman, Ketua 
Paniti~ 10 yang diberi kuasa 

warga yang kena "musibah 
tegangan tinggi" tersebut. 

"Kami bergembira men
dapat dukungan moral dari 
saudara-saudara", katanya 
tanpa ada nada basa-basi. 
Sang Ketua SMUB hanya 
membalas dengan senyum 
pula. Hangat. Lal u, terjadi sa
ling perkenalan. Tim yang 
dikoordinasi SMUB berasal 
dari berbagai unitas (KSR, 
Pers, Merpati Putih dan 
UAKI), dan fakultas (FIA, 
FH, Pertanian, Ekonomi, 
Kedokteran dan Teknik 
Elektro). 

Karena Suparman akan 
berangkat kerja ke PI Se
men Gresik, delegasi dipan
du Bukhori -wakil Su-

parman-melihat kondisi 
tenda-tenda. Ada tiga lokal 
tenda. Masing-masing dihu
ni sekitar 100 - 150 jiwa. 
Suasana tenda begitu daru
rat. Bila hujan banyak yang 
bocor dan -tentu saja
lembab. Bila siang terik, a
matgerah . . 

Namun, anak-anak kecil 
tidak kehilangan keceria
annya. Mereka tetap lincah 
bermain. bahkan, di dalam 
tenda bantuan Pangdam V 
Brawijaya Mayjen. TNI 
Hartono banyak anak yang 
sedang belajar. Mereka 
mengulang pelajaran yang 
didapatkan di sekolah .. Ru
panya anak-anak itu belum 
banyak paham apa yang 

tengah terjadi . 

Bergaung Sampai Istana 
Saat kunjungan itu, 

SMUB juga menyerallkan 
bantuanmateri berupa 12dos 
supermi, 2 dos susu, dan gula 
37 kg. Bantuan dalam ben
tuk uang Rp. 120 ribu. "Un
tuk tambahan membeli 
tenda", kata Ketua SMUB 
kepada Ny. Suparman yang 
diserahi bantuan. 

Hingga saat ini solidari
tas memang banyak menga
lir pada perjuangan warga 
Singosari tersebut. Mereka 
bertekad tetap tinggal di 
tenda-tenda, hingga mereka 
dipindahkansecara wajarda-

( Bersamb. ke haL Xl) 

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>
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