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 Sebagaimana halnya dengan penelitian kuantitatif, menurut 

Ihalauw (2011:4), di dalam penelitian kualitatifpun konsep-konsep 

utama perlu dinalarkan secara teoritis. Pertanyaan yang perlu 

dijawab ketika menalarkan konsep-konsep utama itu ialah “apa kata 

teori-teori tentang konsep-konsep itu?” Untuk menjawab 

pertanyaan ini, peneliti harus melakukan penelusuran bukan saja 

pada buku-buku teks klasik dan terkini, melainkan juga jurnal-

jurnal, makalah-makalah ilmiah yang dipaparkan dalam seminar 

dan pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya. 

 

 Menurut Ihalauw (2011:5) telusur literatur dalam penelitian 

kualitatif digunakan peneliti hanya sebagai pedoman/penuntun 

belaka, dan tidak dimaksudkan sebagai penentu arah dan konten 

dari kegiatan penelitiannya. Sesuai dengan sifat induktif, peneliti 

yang menggunakan pendekatan kualitatif harus terbuka terhadap 

ketermungkinan muncul konsep-konsep baru dari penelitian itu, 

terutama ketika peneliti telah melakukan penelitian pendahuluan. 

Oleh karena itu bukanlah hal yang mustahil, peneliti mengubah 

persoalan penelitian (research problem), dan bisa jadi persoalan 

penelitian itu berbeda dari yang direncanakan sebelumnya. Selain 

itu telusur literatur tidak dimaksudkan peneliti untuk menyusun 

kuesoner bagi keperluan penelitian lapangan. Telusur literatur itu 

digunakan semata-mata untuk memperkaya gagasan-gagasan ketika 
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peneliti mempersiapkan diri dalam memikirkan tentang berbagai 

hal dan kemungkinan terkait dengan pedoman wawancara. 

 

 

Definisi Kemiskinan 
Ada beberapa definisi dan konsep tentang kemiskinan. 

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi 

sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Bank Dunia 

(2002) membagi dimensi kemiskinan ke dalam empat hal pokok, 

yaitu tidak adanya kesempatan, rendahnya kemampuan, rendahnya 

tingkat keamanan, dan rendahnya kapasitas. Kemiskinan dikaitkan 

juga dengan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik 

sehingga menyebabkan kerentanan, keterpurukkan, dan 

ketidakberdayaan.” Analisis senada juga diberikan oleh Gustavo 

Gutierres (dalam Chen, 2002:51) dalam analisisnya tentang masalah 

kemiskinan di Amerika Latin bahwa pada aras sosiologis: 

kemiskinan merupakan masalah ketidakadilan sosial yang berkaitan 

dengan struktur ekonomi, politik maupun sosio-budaya. 

 

Menurut Usman1 fenomenon kemiskinan itu merupakan 

sesuatu yang kompleks dalam arti tidak hanya berkaitan dengan 

dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi-dimensi lain di luar ekonomi. 

Namun selama ini kemiskinan lebih sering dikonsepsikan dalam 

konteks ketidakcukupan pendapatan dan harta (lack of income and 
assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, 

perumahan, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya berada 

dalam lingkungan dimensi ekonomi.  

 

                                                           
1
 http://ejournal.unud.ac.id, download tanggal 17 Pebruari 2009. 
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Bank Dunia2 juga menjelaskan bahwa kemiskinan 

merupakan konsep multi-dimensi tentang kesejahteraan manusia 

yang meliputi berbagai ukuran tradisional tentang kemakmuran, 

misalnya pendapatan, kesehatan dan keamanan. Sementara Ted K. 

Bradshaw (ibid) menjelaskan kemiskinan sebagai tidak 

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mendasar, misalnya makanan, 

tempat perlindungan, kesehatan (medical care), dan keamanan.  

 

Blacksacademy3 memberikan dua definisi kemiskinan, yaitu 

“kemiskinan absolut” dan “kemiskinan relatif.” Kemiskinan absolut, 

juga dikenal sebagai kemiskinan subsistensi, biasanya didefinisikan 

berhubungan dengan tidak terpenuhinya makanan, pakaian, tempat 

perlindungan dan kesehatan. Beberapa sosiolog berusaha 

memasukan ukuran pendidikan (measures of education), keamanan, 

kesenangan dan rekreasi sebagai kebutuhan dasar kultural untuk 

ditambahkan ke dalam gagasan subsistensi.  Shubert (dalam Izhar 

Salim, Arifin Sallatang, Sanusi Fattah, mendefinisikan kemiskinan 

absolut ini dengan berkata demikian, “poverty is often defined as 
either absolute or relative. Absolute poverty is usually defined as 
lack of a subsistence level of food. Relative poverty is defined as 
some unsatisfied basic needs or income below a relative poverty line 
based on some minimum basket of food, goods and services.”4 
 

Peter Townsend mendefinisikan kemiskinan dalam istilah 

deprivasi relatif sebagai berikut:  

 
“Individuals, families and groups in the population can be 
said to be in poverty when they lack the resources to 
obtain the types of diet, participate in the activities and 

                                                           
2
 Dalam Ted K. Bradshaw, http://www.rprconline. org, download tanggal 1 

Oktober 2008 
3 http://www.blacksacademy.com, download tanggal 21 Nopember 2008 
4 http://www.pascaunhas.net, download tanggal 29 Maret 2009. 
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have the living conditions and amenities which are 
customary, or at least widely encouraged or approved in 
the societies to which they belong. Their resources are so 
seriously below those commanded by the average 
individual or family that they are, in effect, excluded 
from the ordinary living patters, customs and activities.”5 

 

Menurut Sallatang kemiskinan adalah ketidak-cukupan 

penerimaan pendapatan dan pemilikan kekayaan materil, tanpa 

mengabaikan standar atau ukuran-ukuran fisiologi, psikologik dan 

sosial.6 Sementara itu Esmara mengartikan kemiskinan ekonomi 

sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk 

mempertahankan kehidupan yang layak. Dengan demikian 

fenomena kemiskinan umumnya dikaitkan dengan kekurangan 

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.7 Juga 

Basri mendefinisikan kemiskinan, pada dasarnya mengacu pada 

keadaan serba kekurangan dalam pemenuhan sejumlah kebutuhan, 

seperti sandang, pangan, papan, pekerjaan, pendidikan, 

pengetahuan, dan lain sebagainya.8  

 

Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah 

suatu kondisi yang disebabkan oleh karena tidak adanya 

kesempatan-kesempatan kerja dan akses kepada modal dan mentas 

dari kemiskinan yang disebabkan oleh karena adanya diskriminasi 

atau ketidak-adilan politik, sosial dan ekonomi, serta rendahnya 

                                                           
5 Dalam Blacksacademy, www.blacksacademy.com, download  tanggal 21 

Nopember 2008. 
6 http://www.pascaunhas.net/jurnal_pdf/ vol_1_2/izhar.pdf. Download  tanggal 27 

Pebruari 2009. 
7 Dalam Izhar Salim, Arifin Sallatang, Sanusi Fattah, http://www.pascaunhas.net 

Download  tanggal 27 Pebruari 2009. 
8 Dalam Izhar Salim, Arifin Sallatang, Sanusi Fattah, http://www.pascaunhas.net 

Download  tanggal 27 Pebruari 2009. 
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kemampuan si miskin oleh karena tidak terpenuhinya pendidikan 

yang cukup, rendahnya tingkat keamanan yang menjamin hidupnya 

yang serba kekurangan dalam hal makanan, pakaian, perumahan, 

pendidikan, dan kesehatan, dan rendahnya kapasistas untuk 

melawan monster-monster penyebab kemiskinan tersebut. 

 

Ted K. Bradshaw mengemukakan bahwa pada umumnya 

literatur-literatur belakangan mengklasifikasi teori kemiskinan ini 

ke dalam beberapa teori, di antaranya adalah bahwa kemiskinan 

disebabkan oleh (1) defisiensi-defisiensi atau kekurangan 

individual; (2) kemiskinan yang disebabkan oleh sistem-sistem 

kepercayaan kultural yang mendukung sub-kultur dari kemiskinan; 

(3) kemiskinan yang disebabkan oleh distorsi-distorsi atau 

diskriminasi politik, sosial dan ekonomi; dan (4) kemiskinan yang 

disebabkan oleh interdependensi kumulatif dan siklus kemiskinan, 

yaitu bahwa distorsi politik, distorsi sosial distorsi ekonomi, distorsi 

budaya, dan defisiensi individu secara bersama-sama menyebabkan 

kemiskinan.9  

 

Teori pertama sering juga disebut sebagai teori kemiskinan 

individual (the individual of poverty), teori kedua sering juga 

disebut sebagai teori budaya kemiskinan (the culture of poverty), 

teori ketiga di atas juga disebut sebagai teori kemiskinan struktural 

(the structural of poverty), dan teori keempat sering juga disebut 

sebagai the cycle of poverty (siklus kemiskinan). Teori keempat 

merupakan integrasi dari tiga teori yang pertama. Berikut ini 

penjabaran teori-teori kemiskinan terdahulu dan integrasi antar 

teori yang membentuk teori siklus kemiskinan atau interdependensi 

kumulatif. 

 

 

                                                           
9
 http://www.rprconline.org, download  tanggal 1 Oktober 2008. 
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Teori Kemiskinan Struktural 
 

Teori kemiskinan struktural melihat distorsi di bidang 

politik, sosial, dan ekonomi sebagai faktor kuat penyebab 

kemiskinan.  Distorsi politik dapat didefinisikan sebagai kondisi 

terbatasi yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang 

tertentu untuk memperoleh kesempatan-kesempatan dan 

mengakses sumber-sumber daya yang ada untuk meningkatkan 

pendapatan dan keadaan yang lebih baik oleh karena sistem politik 

pemerintahan yang diskriminatif. Orang-orang atau sekelompok 

orang yang mengalami diskriminasi atau berada di bawah distorsi 

secara politis ini biasanya tidak memiliki kesempatan yang sama 

dengan masyarakat lain baik dalam hal menyampaikan aspirasi 

mereka maupun kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang 

baik, pendidikan yang baik seperti yang dapat dengan luas terbuka 

bagi masyarakat lainnya. Kesempatan untuk bekerja dan berusaha 

pun biasanya dibatasi oleh peraturan-peraturan pemerintah, 

sehingga mereka hanya dapat mengakses pekerjaan di bidang-

bidang atau menjalankan bisnis atau usaha di bidang tertentu saja. 

Sulitnya mengurus surat-surat kewarganegaraan dan berbagai 

dokumen administrasi di pemerintahan menjadi bagian dari 

keadaan terdistorsi atau terdiskriminatif secara politis. 

Perlindungan hukum atas orang-orang yang terdistorsi secara politis 

biasanya juga terabaikan. 

 
Blacksacademy menjelaskan bahwa orang miskin tidak 

memiliki kekuatan secara politis, dan tentunya hal ini disebabkan 

oleh karena diskriminasi politis yang mereka terima. Ketiadaan 

pendapatan (income) orang miskin disebabkan oleh karena mereka 

tidak memiki kemampuan atau sumber daya untuk mengorganisir 
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protes yang efektif.10 Ralph Miliband  berkata, “Deprivasi ekonomi 

adalah sumber deprivasi politis; dan deprivasi politis pada gilirannya 

akan membantu memelihara dan mempertahankan deprivasi 

ekonomi.”11 Masih dalam Blacksacademy, Peter Townsend in 

Poverty in the United Kingdom mengklaim bahwa adanya kelas 

yang terbagi adalah faktor utama penyebab kemiskinan; walaupun 

ia juga mengakui bahwa kemiskinan seringkali dapat dihubungkan 

dengan  lifestyles.12 

 

Sementara menurut Ted K. Bradshaw (2005:11) tereliminasi 

secara struktural menghalangi seseorang untuk memperoleh 

pekerjaan atau pendidikan atau pelatihan-pelatihan yang lebih baik 

telah menjadi fokus program-program pemberdayaan. Ted K. 

Bradshaw (2005:11) menjelaskan bahwa membahas masalah 

kemiskinan tidak akan menjadi lengkap tanpa mengakui bahwa 

kelompok-kelompok yang terdiskriminasi secara praktis memiliki 

kesempatan-kesempatan yang terbatas untuk memperoleh 

perlindungan hukum. Kemudian Ted K. Bradshaw (2005:11) 

menegaskan bahwa jika masalah kemiskinan ada di dalam sistem 

dari pada kemiskinan itu sendiri, maka respon pembangunan 

masyarakat harus mengubah sistem tersebut. Ini memang mudah 

untuk mengatakannya, namun berat unruk melaksanakannya. 

Itulah sebabnya mengapa begitu banyak program-program 

kebijakkan yang sebaliknya justru berusaha untuk mengubah 

perilaku individunya. Bagaimana dapat memberikan pekerjaan yang 

lebih baik, membangun sekolah bagi orang miskin, menciptakan 

distribusi pendapatan yang setara, menghapus diskriminasi dari 

keluarga, perbankan, pendidikan, dan lapangan kerja, dan 

memberikan kesetaraan dalam partisipasi politik bagi orang-orang 

miskin? Ini memang bukan suatu tugas yang ringan dan semua itu 

                                                           
10 http://www.blacksacademy.com, download  tanggal 21 Nopember 2008 
11

 http://www.blacksacademy.com, download  tanggal 21 Nopember 2008 
12

 http://www.blacksacademy.com, download  tanggal 21 Nopember 2008) 
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memerlukan intervensi ke dalam sistem-sistem yang menciptakan 

hambatan-hambatan bagi orang-orang miskin untuk memperoleh 

manfaat (benefits) dari masyarakat.  

 

Salah satu contoh distorsi atau diskriminasi politik yang 

menyebabkan kemiskinan adalah apa yang diceriterakan oleh J. 

Milburn Thompson (2003:48-49) tentang pulau Negros di Filipina. 

Uskup Antonio Fortich dari Bacolod, seorang pembela kaum 

miskin, sebagaimana dikutip oleh Thompson (2003:48) menamakan 

kepulauan Negro di Filipina sebagai “gunug api sosial”. “Tanaman 

tebu menutupi pulau itu dengan daunnya yang hijau; di mana-mana 

tebu ditanam sampai ke tepi-tepi jalan. Tanah itu dimiliki oleh 

segelintir orang, tetapi digarap (jika ada yang harus digarap) oleh 

banyak petani yang tidak memiliki tanah.” Itulah gambaran pulau 

itu sebagaimana digambarkan oleh Thompson (2003:48). Pernah 

terjadi pemberontakan New People’s Army sebagai perjuangan 

pembebasan kaum miskin, namun segera diatasi oleh militer dan 

kemudian menyebabkan mereka hidup semakin menyedihkan. 

 

Di Negros Thompson mengunjungi pemukimam milik 

orang-orang yang telah dipindahkan dari desa mereka oleh militer. 

Menurut Thompson desa mereka telah dihancurkan dan mereka 

takut untuk kembali. Seorang perempuan menceriterakan kepada 

Thompson, bagaimana anaknya ditangkap dan kepalanya dipenggal 

oleh tentara. Beberapa ibu lainnnya menceriterakan tentang anak-

anak mereka “yang hilang.” Demikianlah para pengungsi internal 

ini pindah ke tempat terpencil itu, suatu tempat yang tidak layak 

huni. Mereka bercocok tanam di tanah cadas dan membangun 

gubuk-gubuk sederhana. Tidak ada listrik di sana. Itulah gambaran 

dari distorsi atau diskriminasi yang memiskinkan rakyat. 
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Contoh lain tentang diskriminasi politik yang 

melanggengkan kemiskinan adalah apa yang dialami oleh 

masyarakat Minjung di Korea. Kaum Minjung adalah mereka yang 

disingkirkan dan dirampok subyektivitasnya dalam sejarah oleh 

kelas yang berkuasa di Korea (Yewangoe, 2009:131). Menurut Kim 

Yong Bock (dalam Yewangoe, 2009:131) Minjung  adalah “kaum tak 

punya.” Mereka adalah petani, nelayan, buruh, penganggur, tentara, 

polisi, juru bayar gaji, pemilik warung, produsen kecil. Mereka 

menderita penindasan politik, penghisapan ekonomi, pencemoohan 

sosial dan keterasingan budaya.  

 

Han Wan-Sang, seorang sosiolog, dalam bukunya yang 

berjudul Minjung and Society (dalam Yewangoe, 2009:131-132) 

menguraikan Minjung sebagai mereka yang tertindas secara politik, 

dihisap secara ekonomi, terasing secara sosiologis dan secara budaya 

dan intelektual dipertahankan tetap tidak berpendidikan. Dalam 

situasi di mana kekuasaan politik memainkan peranan yang 

dominan, yang terindas secara politik adalah kaum Minjung. 
 

Menurut Hyun Younghak  (dalam Yewangoe, 2009:132-

133) sementara raja-raja, kaum elit bangsawan dan bahkan para 

jendral lari menyelamatkan diri ketika pasukan-pasukan asing 

seperti tentara Mongol (1231 M.), Jepang (1592 M.), dan Cina (1636 

M.) menyerbu Korea, selalu kaum Minjung-lah yang mengorganisir 

kekuatan-kekuatan gerilya, mengganggu pasukan-pasukan yang 

menyerbu, dan membuat mereka tidak tahan melakukan 

pendudukan. Namun ketika perang berakhir, Minjung kembali 

disingkirkan dan dilupakan. Medali dibagi-bagikan di antara para 

elit tanpa sedikitpun memperhatikan peranan Minjung dalam 

perang-perang tersebut. Ketika kelas-kelas menjadi begitu 

menindas, menghisap dan korup, Minjung mengadakan revolusi – 

misalnya pemberontakan Manjuk (abad ke-12 dan ke-13), Hwalbin-
Dang pada awal abad ke-16, revolusi Petani Tonghak pada abad ke-
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19 – dan mereka dicap sebagai perampok, pemberontak dan 

pengkhianat (Yewangoe, 2009:133). Diskriminasi politik tersebut 

menyebabkan masyarakat Minjung terus hidup termarginal dan 

miskin. 

 

Banyak kasus distorsi politik dalam skala nasional maupun 

global yang menyebabkan kemiskinan suatu masyarakat atau pun 

bangsa. Misalnya, pertama, kasus kemiskinan India tidak lepas dari 

distorsi politik, ekonomi dan sosial yang diberlakukan atas mereka 

oleh negara penjajahnya, yaitu Inggris. Paul Baran (dalam, 

Suwarsono dan So, 2006:110), seorang ahli kajian teori dependensi 

klasik, dalam bukunya The Political Economy of Growth, 
menjelaskan bahwa India merupakan salah satu negara maju di 

dunia pada abad ke-18. “Kondisi ekonomi India secara relatif sudah 

maju, dan usaha perdagangan, industri dan cara berproduksinya 

tidak berbeda dengan yang ada di negara lain yang setara di belahan 

bumi yang lain. Negara yang telah menghasilkan dan mengekspor 

kain yang indah dan barang-barang hasil produksi pabrik yang 

mewah” (Suwarsono dan So, 2006:110) Bahkan “barang-barang hasil 

kerajinan tenun India tersedia secara luas di pasar Asia dan Eropa 

pada abad tersebut. Pada periode yang sama, Revolusi Industri 

belum terjadi di Inggris, dan oleh karena itu tidak sulit untuk 

memahami jika industri tekstil di Inggris masih berada pada tahap 

awal perkembangan. Namun di sisi lain, Inggris memiliki kekuatan 

militer yang luar biasa, menurut ukuran saat itu” (Suwarsono dan 

So, 2006:110).  

 

Bagi Baran (1957:145) situasi keterbelakangan yang 

sekarang ada di India disebabkan oleh “eksploitasi yang sistematis, 

kasar, sekaligus canggih yang dilaksanakan oleh pemilik modal 

Inggris, yang telah dimulai sejak dari awal masa kolonial Inggris” 

(Suwarsono dan So, 2006:110). Sebagaimana dijelaskan Suwarsono 



 

29 
 

 Teori-Teori Kemiskinan Klasik 

(2006:110), “Proses keterbelakangan ini dimulai dengan perampasan 
kekayaan India. Diperkirakan, kurang lebih antara 500.000.000 

dollar AS dan 1.000.000.000 dollar AS kekayaan India telah 

dirampok Inggris hanya dalam masa dekade penjajahannya. Pada 

abad 20, setiap tahun rata-rata 10% dari pendapatan nasional kotor 

India diangkut ke Inggris.” 

 

Menurut perspektif dependensi, “pemerintahan kolonial 

didirikan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas negara jajahan, 

dan untuk menjamin kelancaran pengambilan bahan mentah yang 

diperlukan oleh negara penjajah, serta untuk memberikan 

kemudahan pengiriman barang yang diproduksi negara penjajah ke 

negara pinggiran tersebut. Pemerintah kolonial tidak dan tidak akan 

pernah dibentuk dengan tujuan untuk membangun ekonomi negara 

pinggiran” (Suwarsono dan So, 2006:110).  

 

Menurut Paul Baran (1957:149)  dominasi politik 

pemerintah kolonial Inggris atas India “mengkonsolidasikan 

kebijaksaan penjajahannya dengan cara menciptakan kelas sosial 

dan kelompok kepentingan baru yang jaminan hak-hak 

istimewanya sangat terikat dan tergantung pada pemerintah 

kolonial… masih perlu ditambahkan dengan pelaksanaan 

kebijaksanaan pemerintah kolonial Inggris untuk menimbulkan 

pengelompokan dan sentimen pecah-belah di antara orang India, 

mendorong dan memberikan kemudahan pada satu kelompok 

dengan mengorbankan kelompok yang lain.”  

 

Menurut Paul Baran (1957:145), untuk membantu 

tercapainya tujuan dominasi politik ini, pemerintah Inggris 

merumuskan kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk “tetap 

mempertahankan penduduk lokal India berada dalam kebiadaban 

dan kegelapan… Pemerintah Inggris mengorganisir dan 

mengendalikan sistem pendidikan di India, dengan tujuan untuk 



 

30 

 

 Kompleksitas Kemiskinan Tionghoa Benteng 

tidak berkembangnya budaya ilmiah dan sikap industrialis di 

kalangan mereka.” 

 

Kedua, bahkan menurut ahli kajian teori dependensi klasik 

lainnya, yaitu Martin Landsberg (dalam Suwarsono dan So, 

2006:115-117), pelaksanaan dan hasil kebijaksaan industrialisasi 

dengan orientasi ekspor di Asia Timur, yaitu Korea, Taiwan, 

Singapura dan Hongkong “hanya merupakan salah satu bentuk baru 

dominasi imperalisme, yang nantinya akan membawa negara Dunia 

Ketiga menjadi negara industri yang tergantung, bukan negara 

industri yang mandiri.” Ketiga, sementara untuk Indonesia, 

menurut ahli kajian teori dependensi klasik Indonesia, Sritua Arief 

dan Adi Sasono (1984:48),  

 
“Sistem tanam paksa merupakan salah satu faktor terpenting 

yang bertanggung jawab terhadap berkembang suburnya 

keterbelakangan dan kemiskinan di Indonesia.... bahwa 

selama masa tersebut telah terjadi pengalihan surplus 

ekonomi dari Indonesia ke Belanda dalam jumlah yang amat 

besar. Di samping itu, tanam paksa juga telah menjadikan 

semakin kecilnya jumlah petani yang berkecukupan, yang 

dengan kata lain telah membantu memperbanyak kaum 

’proletariat desa.’”  

 

Di samping itu Arief dan Sasono (1984:50) menunjukkan 

betapa besar peran pemerintah lokal dalam membantu 

“keberhasilan” sistem tanam paksa. Arief dan Sasono (1984:50) 

berkata, “Dalam proses eksploitasi ini telah terjalin aliansi antara 

pemerintah kolonial Belanda di Indonesia... dan pihak-pihak 

penguasa feodal di Indonesia.” 

 

Keempat, Gutierrez (dalam Chen, 2002:52) menegaskan 

bahwa kemiskinan Amerika Latin adalah kemiskinan struktural, di 
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mana orang miskin adalah produk sistem sosial yang tidak adil. 

Gutierrez (dalam Chen, 2002:52) berkata, “Kaum miskin merupakan 

hasil sebuah sistem di mana kita hidup dan bertanggung jawab. 

Mereka disingkirkan oleh dunia sosial dan kultural kita. Mereka 

adalah kaum yang ditindas, proleter yang dihisap, yang hasil-hasil 

kerja mereka dicuri dan kemanusiaan mereka diinjak-injak.” 

Menurut Gutierrez (dalam Chen, 2002:52), kemiskinan struktural di 

Amerika Latin “diakibatkan oleh ketergantungan eksternal Amerika 

Latin terhadap negara-negara Barat (dunia pertama).... 

Ketergantungan eksternal ini diinternalisasi dalam struktur sosial 

dalam negeri, sehingga Amerika Latin diwarnai kemiskinan 

struktural yang berwajah ganda: hasil ketergantungan eksternal 

(kekuatan di luar negeri) dan dominasi internal (kekuatan elite 

penguasa dalam negeri).” Martin Chen Pr (2002:59) melanjutkan 

bahwa “elite penguasa membangun sistem politik represif yang 

menguntungkan kepentingan-kepentingan mereka dan menindas 

aspirasi-aspirasi kaum miskin.” Sistem politik ini sebagaimana 

dijelaskan oleh Martin Chen Pr (2002:59), “ternyata juga 

mendukung perkembangan kapitalisme di Amerika Latin. 

Sebaliknya, kapitalisme membutuhkan sistem politik demikian 

demi keberlangsungannya di Amerika Latin.” 

 

Gutierrez (dalam Chen, 2002:60) berpendapat, sebagaimana 

dijelaskan oleh Martin Chen Pr (2002:60), “Terdapat kaitan antara 

kapitalisme internasional dan represi politik oleh elite penguasa 

(kelas dominan) dalam negeri. Hal itu tampak jelas dalam ideologi 

stabilitas nasional. Yang luar biasa, “ideologi ini merupakan hasil 

kolusi kapitalisme internasional yang mencari surplus tenaga kerja 

murah di dunia ketiga dan elite penguasa dalam negeri yang 

mengeksploitasi rakyat demi kepentingan-kepentingan sendiri” 

(Chen, 2002:60). Gutierrez (dalam Chen, 2002:60) membaca, 

“melalui ideologi ini diciptakan situasi yang memantapkan status 
quo dan mematikan kesadaran pembebasan kaum miskin.” 



 

32 

 

 Kompleksitas Kemiskinan Tionghoa Benteng 

 

Robert McAfee Brown (dalam Chen, 2002:60) dalam 

bukunya An Introduction to Liberation Theology, sebagaimana 

dikutip oleh Martin Chen Pr (2002:60), menjelaskan bahwa ideologi 

stabilitas nasional itu memiliki beberapa sifat dasar, yaitu:  

  
Pertama, Negara dalam dirinya sendiri adalah sebuah tujuan 

akhir. Rakyat ada demi negara dan bukan negara ada demi 

rakyat. Kedua konflik (peperangan) yang terus-menerus 

merupakan kondisi manusiawi. Perdamaian hanyalah 

selingan untuk menyusun konflik lebih lanjut. Dalam masa 

damai, negara justru harus waspada terhadap tantangan dan 

kritik dari dalam negeri. Ketiga, karena kelangsungan 

negara adalah tujuan absolut, maka apa saja dapat dibuat 

untuk menjamin hal itu. Keempat, penegakan hukum 

dipercayakan kepada militer. Kelima, musuh universal 

adalah komunisme yang diartikan sebagai ide-ide atau 

gerakan-gerakan yang mengancam kekuasaan negara. 

Keenam, Gereja harus mendukung negara dan melawan 

komunisme sebab keberlangsungan Gereja ditentukan oleh 

stabilitas nasional. 

 

Jelas di sini bahwa distorsi politik yang diterima oleh suatu 

bangsa atau negara (negara pinggiran) dari negara kuat (negara 

sentral) menyebabkan keterbelakangan dan kemiskinan negara 

pinggiran. Sementara distorsi politik yang diterima oleh kaum 

miskin oleh elite penguasa lokal menyebabkan masyarakat miskin 

lebih terpuruk, sehingga tidak dapat disangkal bahwa distorsi 

politik global, nasional, maupun lokal memiliki peranan penting 

dalam menciptakan kemiskinan masyarakat.  
 

Dalam teori kemiskinan struktural selain distorsi politik ada 

juga distorsi sosial sebagai salah satu variabel penyebab kemiskinan. 

Distorsi sosial dapat didefinisikan sebagai kondisi terbatasi yang 
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dialami oleh seseorang atau sekelompok orang untuk dapat terlibat 

dalam hubungan sosial dengan masyarakat yang lebih luas. Distorsi 

sosial ini bisa disebabkan oleh karena pemberian stigma sosial 

berdasarkan ras, disabilitas jender, atau pun agama yang 

menyebabkan mereka memiliki kesempatan-kesempatan terbatas 

dan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki terabaikan 

(Bradshaw, Agustus 2005:11). Distorsi sosial bisa terjadi oleh karena 

distorsi atau diskriminasi politik dari pemerintah maupun sentimen 

antar kelompok dalam masyarakat. 

 

Sebagai contoh, pada tanggal 6 April 1994 pemerintah Hutu 

di Rwanda melakukan pembantaian paling berdarah dalam paruh 

kedua abad ke-21. Sekurang-kurangnya 500.000 orang Tutsi dan 

para simpatisannya dibantai, sebagian besar dengan parang 

(Thompson, 2003:232). Hampir 100.000 orang Hutu dan Tutsi juga 

terbunuh di Burundi. Dengan segera konflik di Rwanda menyebar 

hingga ke Zaire. Contoh tersebut menunjukkan betapa 

mengerikannya kondisi masyarakat yang mengalami distorsi sosial 

di dalam negara di mana mereka hidup. 

 

Berbicara tentang kemiskinan di negara-negara Asia, Kandy 

Conference (dalam Yewangoe, 2009:11) menekankan kenyataan 

bahwa penderitaan dibuat dan disebabkan oleh manusia. 

Kemiskinan adalah buah dari keadaan berdosa, dari struktur-

struktur sosial yang menindas, dari korupsi di negara-negara 

tertentu, dan dari suatu sistem internasional yang tidak adil. Hal 

senada diungkapkan oleh Samuel Rayan (dalam Yewangoe, 2009:12) 

bahwa masa kolonialisme sebagai kehancurluluhan jiwa bangsa 

Asia, semangat kreatifnya dan rasa percaya dirinya. 

 

Namun menurut A. A. Yewangoe, (2009:12) ini tidak berarti 

bahwa masa kolonialisme adalah satu-satunya penyebab semua 

masalah ini, atau bahwa segera setelah masa ini berlalu, maka orang 
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menikmati masa kemakmuran, bebas dari kemiskinan. 

Pengendalian kehidupan ekonomi masyarakat masih berada di 

tangan segelintir orang, pihak penguasa dan/atau pemilik modal 

besar. Mereka membentuk elit kecil di antara massa yang miskin, 

menikmati kehidupan dan mengabaikan keadilan, sering dengan 

bekerjasama dengan bentuk baru kolonialisme Barat dan Jepang 

melalui kekuatan modal. 

 

Kemiskinan di Asia tidak dapat dipisahkan dari masalah 

keadilan. Geevarghese Mar Osthathios (dalam Yewangoe, 2009:12) 

menjelaskan bahwa dosa menjadikan pihak yang berkuasa egois, 

menindas dan menghisap. Kejatuhan, kelemahan dan dosa manusia 

membuat manusia mengingini kemakmuran mereka sendiri dan 

menyebabkan terbentuknya kelas bagi tujuan-tujuan yang sempit, 

pergelutan antarkelas, pemanfaatan kelas-kelas bawah untuk 

kenyamanan dan kemewahan kelas yang lebih tinggi. Berbicara 

tentang kemiskinan di Asia menurut A. A. Yewangoe (2009:12) 

berarti berbicara tentang situasi di mana orang menemukan diri 

mereka dalam struktur sosial yang menindas, hingga mereka jarang 

mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri.  

 

Menurut Gutierrez (dalam Chen, 2002:53), “Kemiskinan ini 

tidak muncul begitu saja melainkan akibat dari sistem sosial yang 

ada. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan material tidak 

terlepas dari kemiskinan struktural.” Menurutnya, “Sistem ekonomi 

kapitalis Amerika Latin menghasilkan kemakmuran bagi 

sekelompok kecil orang dan kemelaratan bagi sebagian besar 

masyarakat” (Chen, 2002:53). Oleh sebab itu, menurutnya, 

“Kemiskinan sesungguhnya mengungkapkan realitas konflik kelas 

antara golongan kaya yang menjaga status quo dan golongan miskin 

yang berjuang demi pembebasan. Orang miskin adalah kaum 
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miskin, yakni kelompok sosial khusus yang mengalami eksploitasi 

dari kelas sosial yang lain” (Chen, 2002:53).  

 

Gutierrez (dalam Chen, 2002:53-54) menyajikan daftar 

kelompok orang miskin secara riil di Amerika Latin dengan 

mengutip dokumen Puebla 1979: 

 
Pertama, kelompok anak-anak yang sejak dalam kandungan 

dibayangi kemiskinan, hambatan perkembangan fisik dan 

mental serta tak mengalami kehangatan kasih keluarga. 

Kedua, kelompok muda-mudi yang tidak memiliki masa 

depan dan frustasi karena tidak memiliki kesempatan kerja 

terutama yang tinggal di pinggiran kota. Ketiga, kelompok 

penduduk asli terpencil yang hidup dalam kondisi tidak 

manusiawi. Keempat, kelompok petani, meskipun berada di 

segala penjuru Amerika Latin namun hidup dalam 

pembuangan, diusir dari tanahnya sendiri, dan dijadikan 

obyek sistem perdagangan eksploitatif. Kelima, kelompok 

buruh yang digaji secara tidak adil, sulit menyalurkan 

aspirasi, sulit memiliki serikat pekerja. Keenam, kelompok 

pengangguran yang menderita akibat krisis ekonomi dan 

penerapan model pembangunan  yang keliru. Ketujuh, 
kelompok penduduk pinggir kota yang mengalami 

kekurangan kebutuhan hidup pokok di tengah-tengah 

kemewahan hidup kelompok lain dalam masyarakat. 

Kedelapan, kelompok manula yang jumlahnya bertambah 

banyak dan dimarjinalkan oleh masyarakat yang 

berorientasi produksi” (dalam Chen, 2002:53-54). 
 

Apapun bentuknya dan kepada siapapun diskriminasi 

diberlakukan akan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. 

Johannes Muller (2006:144) berkata, “Diskriminasi perempuan juga 

berakibat sangat negatif pada masa depan anak-anak, yang paling 

tidak dalam kenyataannya sangat tergantung dari para ibu.” Distorsi 

sosial dalam bentuk pemberian stereotip negatif juga menjadi salah 
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satu penyebab kemiskinan pihak yang distereotipkan. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa kelompok etnis tertentu yang 

menerima distorsi sosial, stereotip, hidup dalam keterpurukan dan 

ketertindasan. Walaupun kadang-kadang di tengah stereotip itu ada 

kelompok masyarakat yang justru menjadikan stereotip itu sebagai 

motivator untuk bangkit, namun tidak dapat disangkal di banyak 

kasus stereotip negatif etnik itu sendiri dapat menyebabkan 

keterbelakangan dan kemiskinan. Berikut ini  beberapa contoh 

kasus (Hefner, 1999:207): 

 

Pertama, stereotip negatif terhadap orang Melayu Singapura 

menyebabkan kelompok masyarakat ini mengalami kesulitan untuk 

maju dan hidup setara dengan orang-orang Singapura lainnya, yang 

mayoritas Tionghoa. Sebagimana dijelaskan oleh Tania Murray Li 

(1999:207) bahwa “anggapan umum di kalangan orang Singapura 

tentang orang Melayu Singapura adalah mereka ini ingin 

membentuk sebuah masyarakat yang dikuasai oleh pribumi, yang 

berwajah pedesaan, tidak berubah, dan miskin selamanya.” 

Walaupun Li (1999:208) mengatakan bahwa “menjelang tahun 

1959, dengan kedudukan mantap sebagai pegawai orang Eropa, 

mayoritas orang Melayu  pada umumnya tidak lebih buruk dari 

mayoritas orang Tionghoa,” namun menurut Li (1999:208), 

“Stereotip-stereotip etnis mendorong para perencana kota 

menempatkan orang Melayu ke wilayah pinggiran agar mereka 

dapat meneruskan kegiatan bertani atau menjadi nelayan dan 

menempatkan orang Tionghoa yang dianggap berjiwa wirausaha di 

pusat kota.” Li (1999:208) melanjutkan, “Meskipun citra kemiskinan 

orang Melayu telah lama bertahan, dan di beberapa bagian 

lingkungan Melayu sangat mencerminkan realitas ekonomi, di 

Singapura, sekurang-kurangnya, kemiskinan relatif orang Melayu 

adalah gejala belakangan.” Dapat di lihat di sini bahwa stereotip 

etnik yang melahirkan distorsi sosial terhadap orang Melayu 
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Singapura menjadi jadi salah satu faktor penyebab kemiskinan di 

kalangan orang Melayu Singapura. 

 

Kedua, stereotip untuk bangsa Hui dari bangsa Han di Cina 

juga bisa dijadikan sebagai contoh kasus distorsi sosial yang 

menyebabkan keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat yang 

distereotipkan. Dru C. Gladney (1999:148) memaparkan hasil 

penelitiannya tentang hubungan bangsa Hui dan Han di Cina. 

Bangsa Hui dikenal sebagai bangsa campuran antara Cina dan Arab. 

Masyarakat Hui juga dikenal sebagai Cina Muslim. Ada semacam 

stereotip negatif atau stigma dari orang Han terhadap Hui. Dru C. 

Gladney (1999:148) berkata, “Karena orang Cina Muslim tidak lagi 

cenderung berbisnis dibandingkan orang Cina yang lain, maka 

terdapat pandangan yang kurang ambivalen terhadap pasar di 

kalangan kaum Muslim dibandingkan dengan orang Han.” Dru C. 

Gladney (1999:150) juga menjelaskan pengalamannya selama tugas 

di lapangan di barat laut Cina bahwa “tempat tinggal terbanyak 

penduduk Muslim yang terisolasi di kantong-kantong wilayah 

pertanian, seringkali dalam kasus itu orang Hui berhubungan 

dengan orang Han hanya di pasar-pasar, di arena dagang di mana 

mereka saling bersaing dan melakukan hubungan yang eksploitatif.” 

“Kita juga melihat dalam perdebatan belakangan tentang pasar di 

kalangan orang Han,” lanjut Gladney (1999:150), “di mana orang 

Han sering memperdebatkan nilai kemakmuran (dan permasalahan 

sosialnya yang berlangsung bersamaan), sementara orang Hui 

menganggap keberhasilan pasar sebagai suatu peluang bagi 

kemajuan etnis dan agama,” sehingga “dengan satu kaki berada di 

dunia Islam dan kaki yang lain tertanam dalam peradaban Cina, 

kaum Muslim Hui secara tradisional memadai untuk berperan 

sebagai mediator budaya dan ekonomi dalam masyarakat Cina 

sebagaimana mayoritas orang Cina Han dan minoritas-minoritas 

non-Han lainnya” (Gladney, 1999:151)  
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Seorang pengarang perempuan Hui, Huo Da (1992:162) 

menyatakan bahwa “alasan mengapa orang Han di Beijing tidak 

secara negatif menstereotipkan Manchu seperti yang mereka 

lakukan terhadap Hui adalah karena suku Hui miskin dan tidak 

berpendidikan.” Tokoh utama novel yang ditulisnya, yang berjudul 

Muslimin de zangli (Pemakaman Muslim) itu, menyatakan bahwa 

“jenis ternoda ini harus menjadi bagian dari masa silam dan bahwa 

kaum Muslimin harus mengatasi watak negatif ini dan bekerja keras 

di bidang bisnis dan berprestasi di sekolah” (Da, 1992:162).  

 

 Dalam perkembangan selanjutnya Dru C. Gladney 

(1999:158) menjelaskan, 

 
“Kemakmuran ekonomi yang belakangan tercapai di 

wilayah pertanian Hui sebagai akibat dari kebijakan yang 

mendukung dan kemampuan kewirausahaan Hui ini 

berakibat pada peningkatan tak sengaja dan tidak 

diharapkan dalam hal dukungan terhadap masalah-masalah 

keagamaan. Na Jingling, misalnya, ingin menggunakan 

keuntungannya untuk menolong orang Hui di Ningxia, 

membantu masjid dan pembangunan sebuah hotel yang 

benar-benar qing zhen  (murni dan sejati) Islami.  Wanyuan 
hu Hui yang lain berkata... bahwa Allah sumber dari 

kekayaan barunya, mereka akan menyumbangkan sejumlah 

keuntungan untuk syiar Islam dan pembangunan masjid.” 

 

Bangsa Hui mampu mengubah stereotip negatifnya untuk 

menjadi motivator memperbaiki ekonomi mereka dan berhasil, 

namun ada banyak kasus misalnya stereotip negatif dan distorsi 

yang diterima masyarakat minoritas, seperti contoh kasus Melayu di 

Singapura, beberapa kasus di Amerika Latin, dan bahkan kasus 

mereka yang tersangkut dengan G 30 S PKI di Indonesia, stereotip 

negatif menyebabkan orang-orang yang terstereotipkan menjadi 
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terhalangi untuk maju atau mengembangkan kehidupannya untuk 

keluar dari keterbelakangan dan kemiskinan.  

 

 

Selain distorsi politik dan sosial ada juga distorsi ekonomi, 

yang mana ketiga variabel tersebut dipandang sebagai variabel-

variabel yang menyebabkan kemiskinan struktural.  Distorsi 

ekonomi dapat didefinisikan sebagai kondisi terbatasi yang dialami 

oleh seseorang atau sekelompok orang untuk terlibat secara luas 

dalam mengakses lapangan kerja dan berusaha di berbagai bidang 

usaha atau bisnis. Orang-orang atau sekelompok orang tertentu 

yang terdistorsi secara ekonomi biasanya tidak dapat memilih 

pekerjaan dengan bebas sebagaimana halnya masyarakat lain. 

Mereka hanya dapat mengakses pekerjaan-pekerjaan tertentu, 

sementara anggota masyarakat lainnya bisa mengakses pekerjaan-

pekerjaan lain secara luas dan tidak terbatasi. Mereka yang 

terdistorsi secara ekonomi biasanya juga hanya dapat menjalankan 

bidang-bidang usaha tertentu dan terbatasi untuk mengakses modal 

usaha. 

 

Rebecca M. Blank menjelaskan bahwa struktur ekonomi 

dilihat dari lokasinya adalah refleksi dan campuran antara industri-

industri dan kesempatan-kesempatan kerja. Struktur ekonomi 

menentukan aras awal kesempatan-kesempatan sama halnya 

dengan kesempatan untuk promosi, pertumbuhan pendapatan, dan 

pengembangan karir. Berbagai kesempatan kerja di lokasi tertentu 

menggambarkan peluang-peluang untuk memperoleh upah dan 

pendapatan.13 Namun sebagaimana telah dikatakan oleh Ted K. 

Bradshaw bahwa oleh karena termarginalkan, atau terdiskriminasi 

oleh sistem ekonomi, politik, dan sosial menyebabkan orang-orang 

memiliki kesempatan-kesempatan dan sumber daya yang terbatasi, 

                                                           
13

 http://www.rprconline.org, download tanggal 1 October 2008 
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untuk memperoleh pendapatan dan keadaan lebih baik. Menurut 

Ted K. Bradshaw (Bradshaw, 2005:11), kebanyakan literatur tentang 

kemiskinan saat ini menekankan bahwa sistem ekonomi distruktur 

sedemikian rupa sehingga orang-orang miskin terpinggirkan tanpa 

memperhatikan kompetensi yang mungkin ada pada diri mereka.  

Sementara untuk mengubah sistem, menurut Ted K. Bradshaw 

(2005:11) kita harus melakukannya pada tiga level, yaitu: Level 

pertama adalah level grassroots, gerakan-gerakan sosial dapat 

mengunakan tekanan pada bagian-bagian yang penting dari sistem 

untuk memaksa perubahan yang diinginkan. Strategi kedua dalam 

pembangunan masyarakat adalah dengan mengubah sistem-sistem 

itu dengan melibatkan penciptaan dan pengembangan 

kelembagaan-kelembagaan alternatif yang memiliki akses, 

keterbukaan, inovasi, dan kesediaan untuk membantu orang miskin 

memperoleh kehidupan yang lebih baik. Ketiga, perubahan dapat 

terjadi melalui proses kebijakan. 

 

Fernando Nimelka (dalam Yewangoe, 2009:13)  

menyebutkan tiga faktor yang menyebabkan kemiskinan, yakni 

ketidakadilan struktural, penindasan dari sistem kapitalisme, dan 

perampokan sistematis terhadap negara-negara Dunia Ketiga oleh 

negara-negara maju. Karl Marx menggambarkan kaum buruh dalam 

sistem kapitalisme sebagai orang-orang yang terdistrosi secara 

ekonomi, selain secara politik dan sosial dan menjadi teralienasi. 

Menurut Marx (dalam Lavine, 2003:12) dalam naskah 1844, alienasi 

manusia memiliki empat bentuk utama: manusia diasingkan dari 

produk hasil pekerjaannya, kegiatan produksi, sifat sosialnya 

sendiri, dan rekan-rekannya. Pertama, para buruh dalam 

kapitalisme industrialis diasingkan dari produknya. Produksinya 

bukanlah miliknya namun dimanfaatkan oleh orang asing sebagai 

milik pribadinya. Semakin banyak yang dihasilkan oleh buruh maka 

semakin berkurang nilai produktivitasnya. Buruh menjadi 
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komoditas yang makin lebih murah sehingga semakin murah pula 

komoditas yang dia ciptakan. Upah para buruh  hanya cukup untuk 

menopang dirinya dengan apa yang dibutuhkan untuk tetap 

bekerja. 

 

Kedua, sistem kapitalisme mengasingkan manusia dari 

aktivitasnya. Aktivitasnya tidak ditentukan oleh kepentingan 

pribadi atau kreativitasnya, namun merupakan sesuatu yang dia 

kumpulkan untuk tetap hidup. Semakin banyak dia bekerja semakin 

berkuranglah dia. Dia akhirnya hanya merasa tinggal di rumah 

untuk makan, minum dan berhubungan seksual. Persis tabiat 

binatang. Sebagaimana dikatakan oleh William Shakespeare 

(1950:133), “Apakah manusia, jika seluruh jasa dan hasilnya hanya 

tidur dan makan? Tidak lebih dari hewan!”  

 

Ketiga, masyarakat mengasingkan buruh dari kualitas 

penting manusia. Sistem kapitalis mereduksi pentingnya manusia 

itu ke dalam tingkatan hewan buruh, sebagai suatu alat yang 

semata-mata untuk memuaskan kebutuhan fisik pribadinya. 

 

Keempat, alienasi adalah “pemisahan manusia dari 

manusia”. Temannya merupakan seorang asing yang bersaing 

dengannya sebagai seorang buruh dan sebagai hasil pekerjaan 

mereka. Lebih-lebih, keduanya dipisahkan dari “sifat esensial 

manusia.” 

 

Fernando Nimelka (dalam Yewangoe, 2009:10-11) 

menekankan bahwa 80% pekerja di Asia ternyata sangat miskin 

hidupnya. Mereka dihisap oleh “para Kapitalis,” yang melalui 

kuasanya, sangat mengendalikan pasar dunia. Menurutnya dua 

pertiga penduduk dunia hidup dalam sektor  pertanian, namun 

sebagai petani yang mempunyai hak kepemilikan tidak lagi 

memiliki tanah karena mereka dipaksa menjual tanah mereka 
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kepada “kaum kapitalis.” Untuk mempertahankan hidup mereka, 

mereka dipaksa bekerja dengan pemilik yang baru. Mereka 

mendapat upah dari para pemilik baru ini, tapi tidak cukup untuk 

hidup. Lebih dari itu, dengan melakukan pekerjaan seperti itu, 

mereka tidak mempunyai harapan akan masa depan yang lebih 

baik. 

 

Beberapa kasus diskriminasi ekonomi yang menyengsarakan 

rakyat dan membuat rakyat hidup di bawah garis kemiskinan 

struktural adalah seperti yang dapat dilihat dalam penjelasan 

berikut ini: Pertama, untuk kasus kemiskinan di India menurut Paul 

Baran (1957:144-150) tidak lepas dari “eksploitasi yang sistematis, 

kasar, sekaligus canggih yang dilaksanakan oleh pemilik modal 

Inggris, yang telah dimulai dengan perampasan kekayaan India.” 

 

Menurut teori Paul Baran (1957:145), di samping cara 

perampasan ini, Inggris juga menggunakan cara lain yang tidak 

kalah efektifnya, yaitu dengan memberlakukan kebijakan 

deindustrialisasi India. Ini dilakukan untuk mempercepat industri 

pedesaan di Inggris dan untuk menguasai pasar tekstil dunia, sejak 

abad ke-18 industri tekstil India sudah maju. Inggris 

memberlakukan ini sebagai usaha untuk menghilangkan 

kemampuan saingan kokohnya, yaitu industri tekstil India. Pada 

saat yang sama Inggris juga menghendaki dapat memperoleh 

jaminan bahan baku yang mantap, serta memperluas pasar 

dunianya. Untuk mencapai seluruh tujuannya ini, kebijakan 

deindustrialisasi diberlakukan di India. Dalam mengembangkan 

industri di Inggris, pada awal penjajahannya, Inggris tidak 

memberikan dorongan dan insentif untuk berkembangnya industri 

di India. Paul Baran (1957:149) melaporkan bahwa “pemerintahan 

administratif Inggris secara terencana menghancurkan akar dan urat 

masyarakat India.”  
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Kedua, untuk kasus kemiskinan di Amerika Latin dituding 

Gutierrez sebagai akibat dari sistem ekonomi kapitalis. Guiterrez 

(dalam Chen, 2002:56) tidak sepaham dengan teori modernisme 

yang percaya pada keampuhan kapitalisme dalam menangangi 

keterbelakangan (kemiskinan), namun Guiterrez lebih sepaham 

dengan para penganut teori dependensi yang melihat bahwa 

kapitalisme justru menjadi penyebab keterbelakangan Amerika 

Latin. Menurut teori modernitas, kemiskinan di Amerika Latin 

disebabkan oleh faktor internal terutama struktur sosial dan 

mentalitas masyarakat tradisional. Oleh sebab itu, halangan-

halangan sosial, politik, dan kultural masyarakat tradisional harus 

diatasi dengan menapaki pengalaman negara-negara Barat dalam 

perjalanan mereka menuju masyarakat Industri (Chen, 2002:56). 

Namun menurut Gutierrez (dalam Chen, 2002:57) model 

pembangunan teori modernisasi yang merupakan sistem kapitalisme 

ini gagal. Kegagalannya disebabkan oleh dua hal, yaitu (1) sistem 

kapitalisme secara ideologis mengandung aspek yang menyebabkan 

kemiskinan, yakni individualisme, (2) model itu diaplikasikan 

secara ahistoris di Amerika Latin. Guiterrez (dalam Chen, 2002:57) 

melihat bahwa keterbelakangan Amerika Latin sebagai hasil dari 

sebuah proses historis, yakni ketergantungan pada ekspansi negara-

negara kapitalis (Barat). 

 

 

Teori Perangkap Kemiskinan Jeffrey Sachs 

 
Abhijit V. Banerjee dan Esther Duflo dalam bukunya yang 

berjudul Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to 
Fight Global Poversty (2011) mengajukan “pertanyaan-pertanyaan 

penting” berhubungan dengan kemiskinan global seperti berikut 

ini: “Apa yang menjadi penyebab utama kemiskinan? Berapa 

banyak keyakinan yang harus kita letakan dalam pasar bebas? 
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Apakah demokrasi baik bagi orang miskin? Apakah bantuan asing 

memiliki peran untuk dimainkan? Dan seterusnya” (Barnejee, 

2001:3). Kemudian Barnejee (2011:3) berkata bahwa Jeffrey Sachs 

adalah seorang ahli yang memiliki jawaban bagi semua pertanyaan 

tersebut: “Negara-negara miskin adalah miskin karena daerah 

mereka terlalu panas, tidak subur, diselimuti oleh wabah malaria, 

seringkali daerah mereka terisolir; yang mana hal-hal tersebut 

membuat sulit bagi mereka untuk menjadi produktif tanpa 

dimulainya investasi besar untuk membantu mereka menghadapi 

masalah-masalah endemik tersebut. Namun tentu saja mereka tidak 

dapat menyediakan investasi tersebut karena mereka miskin – 

mereka ini berada dalam apa yang para ekonom sebut “poverty 
trap” atau “perangkap kemiskinan” dan Stephen C. Smith (2005:11) 

mengatakan bahwa istilah “poverty trap” dapat disebut juga 

“kemiskinan struktural.” 

 

Jeffrey D. Sachs adalah Penasehat Khusus Sekjen PBB Kofi 

Annan, direktur Earth Institute di Columbia University di New 

York City, dan seorang ekonom paling terkenal di dunia menurut 

versi The New York Times. Ia telah melakukan lawatan dan bekerja 

di lebih dari 100 negara di seluruh dunia – dari Afrika sampai ke 

India, dari Polandia sampai ke Bolivia – yang telah memberikan 

masukan bagi para pemimpin dunia tentang pembangunan ekonomi 

dan pengentasan kemiskinan. Sachs adalah orang yang sangat 

optimis dengan teorinya. Ia memulai pendahuluan bukunya yang 

berjudul The End of Poverty (2005) dengan berkata, “Saat ini lebih 

dari delapan juta orang di seluruh dunia mati setiap tahunnya 

karena mereka terlalu miskin untuk bertahan hidup. Generasi kita 

dapat memilih untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim itu sebelum 

tahun 2025” (Sachs, 2005:1). Pada cover belakang bukunya ini Sachs 

berkata, “Kita dapat mengakhiri kemiskinan sebelum tahun 2025… 

dan mengubah dunia untuk selama-lamanya.” 
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Jeffrey Sachs (2005:244-245) menunjukkan bahwa orang 

miskin yang sangat miskin setidaknya tidak memiliki enam kapital 

utama yang diantaranya adalah: 

 

1. Human capital: kesehatan, nutrisi, dan keahlian dibutuhkan 

setiap orang untuk menjadi produktif secara ekonomi.  

 

Sachs (2005:5-10) mengisahkan bahwa ketika ia tiba di desa 

Nthandire, Malawi, ia disambut oleh orang-orang tua dengan 

anak-anak yang adalah cucu mereka. Tidak ditemukan orang-

orang muda yang masih memiliki jasmani yang kuat, karena 

orang-orang mudanya terjangkit AIDS, yang mana tidak sedikit 

dari antara mereka yang telah mati oleh karena AIDS. 

Akibatnya para kakek dan nenek dibebani tanggungan cucu 

mereka. Selain AIDS yang menyerang orang-orang muda 

mereka, beberapa nenek yang menemuinya bercerita kepada 

Sachs bahwa cucu mereka terjangkit malaria dan rumah sakit 

lokal belum memiliki peralatan memadahi dan juga tidak 

adanya obat-obatan untuk melawan malaria.  

 

Ketika Sachs meninggalkan desa itu dan pergi ke Blantyre, ia 

mengunjungi rumah sakit utama Malawi, yaitu Queen Elizabeth 

Central Hospital dan dikejutkan oleh kenyataan bahwa sekitar 

sembilan ratus ribu orang Malawi terinfeksi HIV dan yang 

selanjutnya mati oleh karena AID karena kurangnya perawatan. 

Bahkan wakil Presiden Mulawesi  sendiri telah kehilangan 

beberapa anggota  keluarganya karena AIDS. 

 

2. Business capital: teknologi atau permesinan, berbagai fasilitas, 

alat-alat transportasi bermotor sangat diperlukan dalam 

pertanian, industri dan jasa. 
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Sachs (2005:41) berkata bahwa ia percaya bila satu alasan paling 

penting mengapa kemakmuran terus menyebar ke berbagai 

belahan dunia adalah karena adanya transmisi berbagai 

teknologi dan gagasan-gagasan yang didasarkan atasnya. Sachs 

memberi contoh Jepang yang dengan cepat keluar dari 

kemiskinan ekstrim pasca perang dan kini ekonomi jepang telah 

tinggal landas. 

 

3. Infrastructure: pembangunan jalan-jalan, air dan sanitasi, 

bandara dan pelabuhan, dan sistem telekomonikasi, adalah 

penting demi produktivitas bisnis. 

 

Sachs (2005:181) menjelaskan bahwa India menghadapi empat14 

tantangan besar pada tahun 1994, dan itu masih menjadi 

tantangan utama pada satu dekade berikutnya. Salah satu dari 

empat tantangan besar itu adalah bahwa India membutuhkan 

investasi besar-besaran pada infranstruktur dasar – 

pembangunan jalan-jalan, terminal, air dan sanitasi, 

telekomunikasi – untuk menurunkan biaya produksi dan 

menguatkan integrasi India secara domestik dengan pasar-pasar 

dunia.  

 

4. Natural capital: lahan yang cocok untuk bercocok tanam, tanah 

yang subur, keaneka-ragaman hayati, ekosistem yang berfungsi 

dengan baik akan menyediakan lingkungan yang dibutuhkan 

oleh masyarakat manusia. 

 

                                                           
14

 Empat tantang besar itu di antaranya ialah: (1)  sementara liberalisasi sudah 

mulai, namun sektor kunci ekonomi India masih lumpuh; (2) India membutuhkan 

investasi infrastruktur; (3) India membutuhkan investasi untuk kesehatan dan 

pendidikan rakyatnya; dan (4) India membutuhkan sumber untuk pengadaan 

infrastruktur dan investasi sosial (Sachs, 2005:181). 



 

47 
 

 Teori-Teori Kemiskinan Klasik 

Pada video yang dibuat untuk MTV, Jeffrey Sachs dan aktris 

Angelina Jolie mengunjungi Sauri, di Kenya, salah satu pedesaan 

tertua. Di sana mereka menjumpai Kennedy, seorang petani 

muda. Ia memberikan pupuk secara cuma-cuma kepada 

Kennedy, dan sebagai hasilnya, panen dari ladangnya duapuluh 

kali lipat dari apa yang dipanen selama bertahun-tahun 

sebelumnya. Dengan menabung dari hasil panen tersebut, video 

tersebut menyimpulkan, Kennedy akan dapat mensupport 

dirinya sendiri selamanya. Argumen implisitnya menurut 

Banerjee (Banerjee, 2011:10) adalah bahwa Kennedy ada dalam 

perangkap kemiskinan yang mana ia bahkan tidak dapat 

mengusahakan pupuk untuk pertaniannya: Pemberian pupuk 

secara cuma-cuma telah membebaskannya. Itu adalah satu-

satunya cara baginya untuk keluar dari perangkap kemiskinan 

itu. 

 

5. Public institutional capital: hukum komersial, sistem yudisial, 

berbagai pelayanan dan kebijakan pemerintah dibutuhkan 

menjadi penopang pembagian kerja yang penuh damai dan 

makmur. 

 

Ketika mengunjungi Bangladesh, Sachs memberikan kesaksian 

bahwa sejak kemerdekaannya dari Pakistan pada tahun 1971, 

Bangladesh berangsur-angsur membaik secara ekonomi. 

Sebelumnya Bangladesh pernah mengalami kelaparan dan 

disarray yang masif.  Namun hari ini jauh lebih baik, bahkan 

pendapatan per kapita diperkirakan mengalami kenaikan dua 

kali lipat sejak merdeka.  Jumlah kematian anak-anak sebelum 

mencapai umur 1 tahun mencapai 145 pada tahun 1970, namun 

jumlah ini menurun menjadi 48 pada tahun 2002. Bangladesh 

keluar dari kemiskinan dan bencana kelaparan dan wabah 

penyakit (Sachs, 2005:10-11). 
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Sachs melihat adanya pabrik-pabrik garmen yang berkembang 

memberikan kesempatan kerja bagi para wanita Bangladesh 

(umur 16 – 25-an tahun). Bukan hanya karena bertumbuhnya 

pabrik-pabrik garmen yang menyumbangkan pertumbuhan 

ekonomi 5 persen per tahunya pada tahun-tahun belakangan, 

namun kesadaran dan kekuatan kaum wanita yang sebelumnya 

tertindas juga menyumbangkan pertumbuhan ekonomi ini. 

Sehingga Sachs mengatakan bahwa pekerjaan bagi para wanita 

di perkotaan dan di perusahaan-perusahaan kecil non pertanian 

di pedesaan; semangat baru akan pemberian hak-hak dan 

kemerdekaan kaum wanita serta pemberdayaan para wanita, 

secara dramatis telah mengurangi angka kematian anak-anak 

dan perbaikan kehidupan di Bangladesh (Sachs, 2005:12-14). 

6. Knowledge capital: pengetahuan saintifik dan teknologi dapat 

meningkatkan produktivitas dalam bisnis dan mempromosikan 

physical dan natural capital. 
 

Ketika mengunjungi India, Sachs bersaksi bahwa pendidikan 

dan penguasaan teknologi atau revolusi IT pada para wanita 

muda di India meningkatkan pendapatan mereka. Para wanita 

yang bekerja sebagai medical data transciber memiliki pendatan 

dua kali lebih tinggi dari para pekerja industri dengan sedikit 

ketrampilan, dan mungkin delapan kali lebih tinggi dari 

pendapatan buruh pertanian. Selain IT, trend-trend baru di 

India seperti tekstil, elektronik, farmasi, komponen-komponen 

otomotif,  dan berbagai sektor lain menaikkan pertumbuhan 

ekonomi di India 6 persen atau lebih per tahunnya (Sachs, 

2005:15-16). 
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Menurut Jeffrey Sachs keenam kapital yang absen dari 

antara orang miskin itulah yang menjadi perangkap kemiskinan 

sehingga orang miskin sulit keluar dari kemiskinannya. Sachs 

(2005:245) berkata bahwa orang miskin mulai dengan tingkat 

kapital yang sangat rendah per person, dan kemudian menemukan 

diri mereka sendiri terperangkap dalam kemiskinan karena rasio 

kapital per person secara nyata turun dari generasi ke generasi. 

Jumlah kapital per person itu justru akan menurun seiring dengan 

populasi yang bertumbuh lebih cepat dari pada kapital itu 

terakumulasi. Dalam perangkap kemiskinan ini Sachs menyatakan 

bahwa perlu uluran tangan dari luar, misalnya bantuan asing, untuk 

membebaskan orang-orang miskin dari kemiskinan tersebut 

sebelum akhirnya mereka bisa mandiri dan bebas dari perangkap 

kemiskinan. 

 

Model teori “perangkap kemiskinan” Sachs ini mungkin 

dapat digambarkan pada Gambar12.2 berikut ini: 

 

Gambar 2.1 

Jeffrey D. Sachs’ Poverty Trap 

 
Diolah dari Jeffrey Sachs (2005) 
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Teori Perangkap Kemiskinan Stephen C. Smith 

 
Stephen C. Smith adalah professor ekonomi di George 

Washington University di mana ia menjadi Direktur Research 
Program on Poverty, Development, and Globalization. Smith 

bersama dengan Michael Todaro adalah penulis buku tersohor yang 

berjudul Ekonomi Pembangunan. Ia telah bekerja di negara-negara 

berkembang di empat benua, termasuk Bangladesh, Ekuador, Mesir, 

India, Uganda dan Yogoslavia. Ia juga pernah menjadi Fulbright 

Research Scholar, Jean Monnet Research Fellow, dan konsultan 

Bank Dunia, International Labour Office, dan konsultan World 

Institue for Development Economics Research PBB.  

 

Stephen C. Smith (2005:12) menjelaskan bahwa 

sesungguhnya tidak semua kemiskinan di segala waktu dan tempat 

adalah suatu perangkap. Kemiskinan mungkin bersifat sementara 

dan dalam beberapa kasus orang dapat berusaha dan berhasil untuk 

keluar dari kemiskinan. Namun kemiskinan menjadi suatu 

perangkap ketika suatu lingkaran setan kemiskinan menggagalkan 

usaha-usaha orang miskin. Dalam bukunya yang berjudul Ending 
Global Poverty (2005) ini Stephen C. Smith memberikan enambelas 

perangkap kemiskinan utama yang memerangkap orang miskin 

menjadi budak dalam lingkaran setan kemiskinan (Smith, 2005:12-

17). 

 

Enambelas perangkap utama kemiskinan (poverty traps) 
tersebut diantaranya adalah sebagai berikut ini: 

 

1. Family child labor traps. 
Jika orangtua sakit dan tidak memiliki keahlian untuk cukup 

produktif demi mendukung keluarga mereka, maka anak-anak 

harus bekerja. Namun jika anak-anak bekerja, maka mereka 
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tidak dapat memperoleh pendidikan yang mereka butuhkan – 

jadi ketika anak-anak itu menjadi dewasa, mereka juga akan 

mengirim anak-anak mereka untuk bekerja. Itu telah 

diperkirakan oleh Bank Dunia bahwa pada tahun 2003, lebih 

dari 100 juta anak-anak tidak dapat melanjutkan sekolah karena 

kemiskinan mereka. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan 

diteruskan lintas generasi. Perangkap kemiskinan ini disebut 

family child labor traps  (Smith, 2005:12). 
  

2. Illiteracy traps. 
Yang sangat berhubungan dekat dengan perangkap tenaga kerja 

anak adalah perangkap buta huruf (illiteracy traps). Bahkan jika 

keluarga itu tidak dapat atau tidak mau mengirim anak-anak 

mereka untuk bekerja, para orangtua mungkin tidak akan 

mengirim anak mereka ke sekolah karena mereka tidak dapat 

mengusahakan biaya transportasi, seragam sekolah, atau biaya 

sekolah. Seandainya saja orang miskin dapat memperoleh 

pinjaman lunak untuk menyekolahkan anaknya dan kemudian 

akan dapat membayar pinjaman setelah anaknya berhasil, 

mungkin itu akan membantu. Namun jika orang miskin tidak 

dapat mengakses kredit tersebut, mereka tidak mungkin dapat 

memperoleh pinjaman untuk menyekolahkan anak mereka 

(Smith, 2005:12).  

 
3. Working capital traps. 

Tiadanya kredit juga memainkan peran di dalam perangkap 

kemiskinan yang lain. Dalam perangkap working capital, 
wirausahawan-mikro harus dihadapkan pada inventori yang 

terlalu kecil untuk produktif. Itu berarti bahwa ia juga akan 

memiliki laba penghasilan yang sangat kecil yang membuat ia 

tidak mampu menyediakan inventori yang lebih besar di masa 

depan (Smith, 2005:13). 
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4. Uninsurable-risk traps. 
Seringkali orang-orang yang memiliki aset paling sedikit justru 

yang akan menghadapi bahaya kerugian terbesar, bahkan 

mungkin justru akan kehilangan aset-aset dasar mereka, 

misalnya tanah mereka, nutrisi dasar mereka, kesehatan mereka 

– berbagai resiko yang tidak dapat mereka jamin. Itulah apa 

yang disebut dengan uninsurable-risk traps. Misalnya, 

mayoritas orang yang paling miskin adalah para petani, dan 

mereka pada umumnya tidak mampu memperoleh asuransi 

apapun. Sebagai akibatnya, mereka harus berorientasi 

sepenuhnya pada pertanian demi meminimkan resiko-resiko 

bencana kekeringan atau goncangan lain yang membuat 

keluarganya menghadapi kehancuran (Smith, 2005:13). 

 

5. Debt bondage traps. 
Sementara kredit dibutuhkan, memperoleh pinjaman yang salah 

dari pemberi pinjaman yang jahat juga dapat menjadi 

perangkap. Itu disebut perangkap budak hutang (debt bondage 
traps). Rentenir yang memberikan pinjaman dalam jumlah yang 

besar dengan tingkat bunga yang besar memastikan bahwa 

keluarga itu tidak akan pernah dapat keluar dari perangkap 

hutang. Seringkali akhirnya si miskin diberi jalan keluar oleh 

sang pemberi hutang untuk bekerja kepadanya sebagai 

pembayaran hutang-hutangnya, namun sekalipun mereka 

diijinkan untuk memperoleh kelebihan hasil kerja demi 

menyambung hidup sehingga mereka tetap dapat bekerja 

(seperti budak zaman dulu), sesungguhnya semua kelebihan itu 

diperas oleh sang pemberi pinjaman sehingga mereka berada 

dalam lingkaran hutang tanpa akhir (Smith, 2005:13). 
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6. Information traps. 
Buruh harian yang lemah, para pembantu rumah tangga, dan 

orang-orang yang paling miskin dari antara orang miskin 

bekerja paling lama setiap harinya hanya demi sedikit makanan. 

Bahkan walaupun ada alternatif untuk memperoleh upah yang 

lebih tinggi, mereka tidak memiliki waktu atau tenaga untuk 

mempelajari apakah kesempatan itu bisa mereka peroleh atau 

bagaimana memperoleh pekerjaan tersebut. Yang pasti para 

tuan mereka tidak memberikan insentif untuk membantu para 

pekerja mereka untuk mempelajari tentang peluang-peluang 

yang lebih baik, dan bahkan mungkin justru mencegahnya. Jadi 

kurangnya akses informasi mempertahankan orang miskin 

untuk tetap berada di dalam kemiskinan, dan kondisi 

kemiskinan mencegah orang miskin untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan. 

Itulah apa yang disebut dengan perangkap informasi 

(information traps) (Smith, 2005:14). 

 

7. Under-nutrition and illness traps. 
Jika seseorang yang kekurangan gisi terlalu lemah untuk bekerja 

secara produktif, hal itu menyebabkan upahnya terlalu kecil 

untuk membeli makanan yang mencukupi, sehingga ia terus 

bekerja dengan produktivitas rendah demi upah rendah. Itulah 

apa yang disebut dengan perangkap kekurangan gizi (under-
nutrition traps). Lingkaran setan serupa juga dapat 

mempertahankan orang-orang yang mengalami penyakit kronis 

di dalam budak kemiskinan (Smith, 2005:14).  

 

8. Low-skill traps. 
Jika tidak ada pengusaha di suatu daerah yang melihat adanya 

para pekerja yang memiliki keahlian, misalnya untuk bekerja di 

pabrik, maka tidak ada perangsang yang kelihatan bagi orang-

orang untuk berinvestasi dan hal itu juga mungkin 
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menyebabkan tidak adanya orang luar yang akan berinvestasi di 

daerah tersebut. Sementara mereka yang tidak memiliki 

keahlian itu tidak mungkin dapat memiliki keahlian jika tidak 

diberi kesempatan untuk bekerja. Perangkap ini sama seperti 

masalah ayam dan telor – yang mana yang harus didahulukan, 

investasi atau keahlian? Pemerintah dapat membantu 

mentraining mereka dan merangsang perusahaan-perusahaan 

untuk berinvestasi ketika mereka telah memiliki sumber daya – 

namun ketika mereka tidak memiliki sumberdaya, hasilnya 

justru menyebabkan beban hutang tinggi, dan ini justru menjadi 

semakin sulit dan tidak mungkin untuk keluar dari perangkap 

(Smith, 2005:14-15). 

  

9. High fertility traps. 
Jika setiap orang di sekitar Anda memiliki banyak anak, dan 

hanya ada sedikit pekerjaan yang layak di sekitar Anda, maka 

Anda juga harus memiliki banyak anak, atau menghadapi 

kemungkinan tidak ada anak yang akan merawat Anda ketika 

Anda terlalu tua untuk bekerja (Smith, 2005:15). 

 

10. Subsistence traps. 
Spesialisasi dapat menjadi kunci untuk meningkatkan 

produktivitas. Namun jika Anda hanya memiliki spesialisasi 

untuk berdagang, apa jadinya jika setiap orang di daerah Anda 

mengerjakan pertanian subsisten, yang mana mereka tidak 

dapat menjual hasil pertanian mereka sejak hasil pertanian itu 

hanya cukup untuk mereka makan sendiri (Smith, 2005:15). 

Sangat logis Anda yang tidak bisa bekerja selain berdagang, dan 

tidak bisa bertani oleh karena alasan-alasan tertentu 

menyebabkan Anda terperangkap dalam salah satu perangkap 

kemiskinan, yaitu perangkap subsistensi. 
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11. Farm erosion traps. 
Dalam  perangkap erosi pertanian (farm erosion traps), orang 

miskin begitu putus asa karena harus menanam makanan 

mereka di ladang mereka, walaupun mereka tahu hasilnya akan 

menurunkan kesuburan tanah dan produktivitas tahun 

berikutnya. Pada masa kelaparan, para petani yang tidak 

berdaya itu tahu bahwa mereka harus makan benih hasil panen 

sebelumnya yang telah disimpan, dan yang sebenarnya 

dipersiapkan untuk ditanam di musim menabur berikutnya agar 

mereka tidak kelaparan (Smith, 2005:15). Kemudian Anda dapat 

membayangkan bahwa mereka akan kesulitan untuk 

menyediakan benih yang akan ditabur di musim tabur 

berikutnya, dan bila mereka tidak dapat menabur, maka mereka 

tidak dapat menuai. Betapa mengerikannya perangkap erosi 

tanah pertanian ini. 

 

12. Common property mismanagement traps. 
Danau yang sudah tidak dapat dimanfaatkan, hutan-hutan yang 

keberlanjutannya tidak ditangani, tanah yang rusak akibat salah 

penanganan akan menjadi perangkapan kemiskinan (Smith, 

2005:16). 

  

13. Collective action traps. 
Seringkali komunitas orang miskin dapat meningkatkan 

keadaan mereka melalui bekerja sama dalam mengerjakan 

proyek-proyek bersama. Bagaimanapun, ini membutuhkan 

seorang pemimpin yang memiliki waktu untuk mengatur, dan 

pada umumnya orang miskin tidak memiliki waktu dan 

sumberdaya untuk melakukan itu, sebagai akibatnya, akan sulit 

bagi individu-individu untuk mengambail langkah awal atau 

inisiatif (Smith, 2005:16). 
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14. Criminality traps. 
Anak-anak muda tanpa akses ke pendidikan yang baik dan yang 

melihat suramnya masa depan karena tidak mungkin bekerja di 

lapangan kerja legal akan ditarik menjadi anggota geng dan 

budaya kriminalitas lainnya. Luka emosional dari pengalaman 

hidup di dunia yang keras menyebabkan mereka suka berkelahi, 

mencuri dan melakukan aktivitas-aktivitas kriminal lainnya 

kemudian terperangkap dalam perangkap komunitas miskin dan 

banyak korban tidak bersalah dari tindakan kejam mereka, dan 

kebanyakan adalah orang miskin, yang pada gilirannya akan 

menarik lebih banyak orang miskin di sekitarnya terpaksa 

masuk ke dalam kriminalitas yang sama dan membentuk 

lingkaran setan yang menguatkan kemiskinan (Smith, 2005:16) 

 

15. Mental health traps. 
Depresi dan kegelisahan dapat meresap diantara orang miskin di 

negara-negara berkembang. Tidak tahu apakah keluarga Anda 

akan bisa makan atau tidak akan menyebabkan tekanan 

emosional yang sangat mengerikan. Banyak orang miskin 

merasa malu sekali akan kemiskinannya, bahkan walaupun itu 

mungkin bukan karena salah mereka. Mereka umumnya harus 

menahan cemoohan dan penghinaan yang mereka terima 

karena keadaan mereka setiap hari. Biasanya mereka akan 

merasa sangat menderita karena tidak dapat menyediakan apa 

yang dibutuhkan oleh anak-anak mereka. Ketidak-mampuan ini 

kemudian menciptakan perasaan-perasaan putus asa yang kronis 

dan kesedihan mendalam. Lebih buruk dari itu, depresi dan 

keputusasaan tersebut membuat mereka menerima keadaan 

miskinnya secara sukarela (Smith, 2005:16-17). 
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16. Powerlessness traps. 
Kondisi tidak berdaya (powerlessness) adalah perangkap 

kemiskinan yang sangat nyata. Mohammad Yunus (dalam 

Smith, 2005:17) berkata, “Orang miskin tetap dalam kemiskinan 

bukan karena mereka mau, namun karena banyak penghalang 

yang dibangun mengelilingi mereka oleh orang-orang yang 

mengambil keuntungan dari kemiskinan mereka.” Menurut 

Smith (2005:17) yang dimaksudkan Yunus di sini adalah para 

tuan tanah, para rentenir, para pejabat korup, dan lainya yang 

melihat dunia akan menjadi lebih baik bagi mereka jika 

kemiskinan terus berlangsung daripada diakhiri.  

 

Teori perangkap kemiskinan Stephen C. Smith tersebut 

dapat dibagankan seperti bagan pada Gambar: 

 

Gambar 2.2 

Stephen C. Smith’s Poverty Trap 

 
Diolah dari Stephen C. Smith (2005:12-17) 
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Teori Kemiskinan Kultural 
 

Distorsi budaya adalah penyimpangan atau berkurangnya 

kualitas nilai budaya dari budaya masyarakat asli yang mendukung 

pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakatnya. Berhubungan 

dengan masalah kemiskinan distorsi budaya biasanya ditandai 

dengan sistem-sistem kepercayaan budaya yang mendukung sub 

budaya kemiskinan. Sebagaimana dijelaskan oleh Oscar Lewis 

(dalam Bradshaw, 2005:8) 

 
“Once the culture of poverty has come into existence it 
tends to perpetuate itself. By the time slum children are six 
or seven they have usually absorbed the basic attitudes and 
values of their subculture. Thereafter they are 
psychologically unready to take full advantage of changing 
conditions or improving opportunities that may develop in 
their lifetime.” 

 

Oscar Lewis adalah antropolog yang diakui sebagai orang 

pertama yang mengemukakan adanya Kebudayaan Kemiskinan 

yang hasil tekniknya dapat dilihat dengan jelas dalam hasil 

karyanya yang berjudul Five Family, Mexican Case Studies in the 
Culture of Poverty yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia dan diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia (1988). 

Sebagaimana dikatakan oleh Margaret Mead dalam pengantarnya 

untuk buku tersebut, “Oscar Lewis adalah antropolog pertama yang 

bersikeras bahwa terdapat suatu kebudayaan kemiskinan yang perlu 

dipelajari dengan teliti secara etnografi dan ia menemukan metode 

untuk melihat orang-orang yang menghadirkan diri mereka sendiri 

di dalam keluarga, yang juga dengan cermat ditempatkan di dalam 

lingkungan tertentu” (Lewis, 1988:viii).  
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Dalam prakatanya untuk buku tersebut Oliver la Farge 

mengatakan bahwa Oscar Lweis menggambarkan dinamika 

kemiskinan yang tidak begitu disadari. Unsur malaise (rasa tidak 

enak atau canggung) pada umumnya menonjol pada orang-orang 

miskin untuk mendemonstrasikan rasa sayang atau cintanya kepada 

istri atau anak atau saudara, sehingga jarang adanya kebahagiaan 

atau kepuasan hati, dan langkanya kasih sayang menonjol di antara 

keluarga-keluarga miskin. Kasih sayang yang demonstratif yang bisa 

kita sebut “cinta” tidak banyak terdapat di antara keluarga miskin di 

dunia ini, kecuali selama periode berpacaran yang relatif singkat 

dan awal perkawinan. Pada umumnya, di tempat yang terdapat 

kelaparan dan ketidaknyamanan akan jarang pula ada kesempatan 

untuk mengungkapkan perasaan hangat, lembut dan 

membahagiakan (Lewis, 1988:xiii). Itulah kondisi budaya orang 

miskin. 

 

Dalam pengantarnya untuk terjemahan dari buku Lewis di 

atas, Parsudi Suparlan menyatakan bahwa Oscar Lewis tidak 

melihat masalah kemiskinan sebagai masalah ekonomi, yaitu tidak 

dikuasainya sumber-sumber produksi dan distribusi benda-benda 

dan jasa ekonomi oleh orang miskin; tidak juga melihatnya secara 

makro, yaitu dalam kerangka teori ketergantungan antarnegara atau 

antarsatuan produksi dan masyarakat; dan tidak juga melihatnya 

sebagai pertentangan kelas, sebagaimana dikembangkan oleh 

ilmuwan sosial Marxis. Oscar Lewis melihat kemiskinan sebagai 

cara hidup atau kebudayaan dan unit sasarannya adalah mikro, 

yaitu keluarga, karena keluarga dilihat sebagai satuan sosial terkecil 

dan sebagai pranata sosial pendukung kebudayaan kemiskinan. 

Kemiskinan menjadi lestari di dalam masyarakat yang 

berkebudayaan kemiskinan karena pola-pola sosialisasi, yang 

sebagian terbesar berlaku dalam kehidupan keluarga. Pola-pola 

sosialisasi yang berlandaskan pada kebudayaannya yang berfungsi 

sebagai mekanisme adaptif terhadap lingkungan kemiskinan yang 
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dihadapi sehari-hari (Lewis, 1988:xviii). Pemaparan panjang lebar 

tentang teori kebudayaan kemiskinan atau kemiskinan kultural 

Oscar Lewis dapat dilihat pada bab dua buku ini. 

 

Menurut Oscar Lewis (1993:7) kurang efektifnya partisipasi 

dan integrasi kaum miskin ke dalam lembaga-lembaga utama 

masyarakat merupakan salah satu ciri terpenting kebudayaan 

kemiskinan. Itu merupakan masalah yang rumit dan merupakan 

akibat dari berbagai faktor termasuk langkanya sumberdaya-

sumberdaya ekonomi, segresi dan diskriminasi, ketakutan, 

kecurigaan atau apati, serta berkembangnya pemecahan-pemecahan 

masalah secara setempat. Masyarakat yang berkebudayaan 

kemiskinan tidak banyak menghasilkan kekayaan dan uang, dan 

sebaliknya, juga pendapatan mereka kecil. Mereka memiliki tingkat 

melek huruf dan pendidikan yang rendah. 

 

Berbeda dengan teori kemiskinan struktural yang melihat 

distorsi politik, sosial dan ekonomi sebagai faktor penyebab 

kemiskinan, dalam teori budaya kemiskinan melihat bahwa faktor 

penyebab kemiskinan adalah distorsi budaya dalam masyarakat 

miskin.  

 

Pip Jones (2009:17-19) menggambarkan proses 

keterbelakangan struktural menjadi kultural dengan 

menceriterakan sebuah kisah seperti ini: Pagi-pagi sekali di suatu 

negeri Amerika Latin sekelompok buruh-tani, laki-laki dan 

perempuan berdiri di tepi jalan menunggu bus yang akan membawa 

mereka ke tempat pekerjaan. Namun tiba-tiba dua mobil van 

muncul dan berhenti mendadak di hadapan mereka. Empat laki-laki 

bersenjata berhamburan keluar dan dengan menodongkan senjata 

mereka memaksa para buruh tani itu untuk masuk ke dalam mobil 

van dan membawa mereka ke pedalaman. Menjelang malam para 
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buruh tani itu disuruh keluar dari van dan dipindahkan ke kereta 

lori besar yang tertutup. Kereta lori lari kencang membelah malam 

memasuki wilayah pegunungan. Sebelum fajar mereka telah sampai 

di tengah-tengah pegunungan dan di sinilah para buruh tani itu 

mulai menempuh hidup yang mengerikan sebagai budak, dengan 

pengawasan brutal dari para penjaga. Setelah diberi makanan 

bermutu rendah, mereka dipaksa bekerja bersama pekerja lain yang 

sudah berada di sana sebelumnya. 

 

Jika ada kedapatan di antara mereka yang melarikan diri 

dan tertangkap kembali, ia akan dihukum dan disiksa di hadapan 

semua orang sebagai peringatan bagi mereka yang berniat melarikan 

diri. Jika kedapatan ada yang melarikan diri untuk yang kedua 

kalinya dan tertangkap untuk yang kedua kalinya juga, ia akan 

dibunuh di hadapan semua orang, sehingga membuat semua budak 

tidak berani melarikan diri. Selama bertahun-tahun mereka hidup 

dalam perbudakan di bawah pengawasan mandor-mandor yang 

kasar dan kejam. Akhirnya mereka pasrah dan di sana mereka 

melahirkan anak-anak mereka, anak-anak budak yang siap menjadi 

budak pada generasi berikutnya, yang juga akan melahirkan anak-

anak budak untuk generasi berikutnya lagi, demikianlah seterusnya 

dan seterusnya.  

 

Dalam proses regenerasi itu, generasi pertama 

menceriterakan kisah tragis penculikan dan awal perbudakan itu 

kepada anak-anak mereka, yaitu generasi kedua. Selanjutnya 

generasi budak kedua menceriterakan kisah penculikan kakek-

nenek mereka yang membawa mereka ke dalam perbudakan itu 

kepada generasi ketiga, dan demikian terus diceriterakan turun 

temurun. Ketika generasi kedua dan ketiga mendengar kisah itu, 

mereka mengganggap kisah itu riil, namun mungkin ketika generasi 

kelima mendengar kisah itu, mereka mengganggap kisah itu sebagai 

mitos. Mereka hanya tahu bahwa mereka lahir sebagai budak dan 
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harus bekerja untuk tuan mereka dan melihat perbudakan sebagai 

sesuatu yang “normal.” 

 

Proses yang sama terjadi pula pada pihak yang menindas. 

Ketika pandangan budak mengenai diri mereka sendiri berubah 

sepanjang masa, maka perlunya melakukan tindakan kekerasan 

semakin berkurang. Oleh karena melalui sosialisasi para budak 

sudah menerima posisi subordinat mereka, para penjaga tidak lagi 

menggunakan senjata dan pentungan. Maka, jadilah mereka pihak 

yang dominan, dan pihak yang didominasi (subordinat), yang 

melalui sosialisasi, mengalami ketidaksetaraan di dunia dengan cara 

pandang yang sangat berbeda dari nenek moyang mereka. 

 

Dari kisah yang dikisahkan Pip Jones di atas dapat dilihat 

hubungan atau pengaruh keterbelakangan atau kemiskinan 

struktural terhadap kemiskinan kultural. Bagian ini akan 

memaparkan teori kemiskinan kultural. 

 

“Kebudayaan kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai 

konteks sejarah,” namun menurut Oscar Lewis (1993:5), 

“kebudayaan kemiskinan lebih cenderung untuk tumbuh dan 

berkembang di dalam masyarakat-masyarakat yang mempunyai 

seperangkat kondisi-kondisi seperti berikut ini: (1) Sistem ekonomi 

uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk keuntungan; (2) 

tetap tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran 

bagi tenaga tak terampil; (2) rendahnya upah buruh; (4) tidak 

berhasilnya golongan berpenghasilan rendah meningkatkan 

organisasi sosial, ekonomi dan politiknya secara sukarela maupun 

atas prakarsa pemerintah; (5) sistem keluarga bilateral lebih 

menonjol daripada sistem unilateral; dan akhirnya (6) kuatnya 

seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan 

penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas 
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vertikal, dan sikap hemat, serta adanya anggapan bahwa rendahnya 

status ekonomi sebagai hasil ketidaksanggupan pribadi atau 

memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya.” 

 

Oscar Lewis (1993:5) mengatakan bahwa “cara hidup 

sebagian kaum miskin yang berkembang di bawah kondisi-kondisi 

ini, merupakan budaya kemiskinan.” Lewis (1993:5) menambahkan, 

“Dalam masyarakat yang tinggi tingkat melek huruf, mungkin buta 

huruf lebih dianggap sebagai ciri kebudayaan kemiskinan 

dibandingkan dengan masyarakat yang sebagian besar anggotanya 

buta huruf termasuk kalangan mampu, seperti di beberapa desa 

petani Meksiko sebelum revolusi.” 

 

Menurut Oscar Lewis (1993:5),  “Kebudayaan kemiskinan 

merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian, dan sekaligus juga 

merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal 

mereka di dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat 

individualistis, dan berciri kapitalisme.” Oscar Lewis (1993:5-6) 

menegaskan bahwa, “kebudayaan tersebut mencerminkan suatu 

upaya mengatasi rasa putus asa dan tanpa harapan, yang merupakan 

perwujudan dari kesadaran bahwa mustahil dapat meraih sukses di 

dalam kehidupan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan masyarakat 

yang lebih luas.” 

 

Oscar Lewis (1993:6) juga menjelaskan bahwa kebudayaan 

kemiskinan bukanlah hanya merupakan adaptasi terhadap 

seperangkat syarat-syarat obyektif dari masyarakat yang lebih luas, 

karena sekali kebudayaan tersebut tumbuh, ia cenderung 

melanggengkan dirinya dari generasi ke generasi melalui 

pengaruhnya terhadap anak-anak. 

 

Dalam hubungannya dengan kemiskinan struktural Oscar 

Lewis menjelaskan bahwa seringkali kebudayaan kemiskinan 
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berkembang bila sistem-sistem ekonomi dan sosial yang berlapis-

lapis rusak dan berganti seperti peralihan dari feodalisme ke 

kapitalisme, atau sewaktu pesatnya perubahan teknologi. Oscar 

Lewis (1993:6) juga menjelaskan bahwa sering kebudayaan 

kemiskinan berasal dari akibat penjajahan di mana struktur 

ekonomi pribumi dan sosial didobrak, sedangkan status golongan 

pribumi tetap dipertahankan rendah, kadang-kadang untuk sekian 

banyak generasi. Kebudayaan kemiskinan juga mungkin bisa 

tumbuh dalam proses penghapusan suku seperti yang terjadi di 

Afrika.  

 

Yang mempunyai kemungkinan terbesar untuk memiliki 

kebudayaan kemiskinan, menurut Oscar Lewis (1993:6) adalah 

mereka yang berasal dari strata sosial yang lebih rendah, yang 

masyarakatnya sedang mengalami perubahan pesat dan memang 

sebagian dari mereka telah terasing dari masyarakat tersebut. 

 

Menurut Oscar Lewis (1993:7), “Kebudayaan kemiskinan 

dapat dipelajari dari berbagai segi: hubungan antara sub-

kebudayaan dan masyarakat luas, hakekat mengenai masyarakat di 

wilayah slum, hakekat kebudayaan keluarga, dan sikap-sikap, nilai-

nilai, serta struktur watak dari individu.” Berikut ini ringkasan 

berbagai segi untuk mempelajari kebudayaan kemiskinan yang 

disampaikan oleh Oscar Lewis (1993:7-14): 

 

Pertama, salah satu ciri terpenting kebudayaan kemiskinan 

adalah kurang efektifnya partisipasi dan integrasi kaum miskin ke 

dalam lembaga-lembaga utama masyarakat. Faktor yang 

menyebabkan kondisi ini termasuk langkanya sumberdaya 

ekonomi, segresi dan diskriminasi, ketakutan, kecurigaan atau apati, 

serta berkembangnya pemecahan-pemecahan masalah secara 

setempat. Bantuan-bantuan yang diterima oleh orang miskin yang 
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sifat bantuannya hanya sekedar berfungsi agar orang-orang itu tetap 

hidup seringkali justru melanggengkan kemiskinan dari pada 

menghapus kemiskinan. Rendahnya upah kerja, banyaknya 

pengangguran dan setengah pengangguran menyebabkan 

rendahnya pendapatan, langkanya harta milik berharga, tidak 

adanya tabungan, tidak adanya persediaan makanan di rumah dan 

terbatasnya uang tunai, yang mana semua kondisi ini tidak 

memungkinkan bagi mereka untuk berpartisipasi efektif dalam 

sistem ekonomi yang lebih luas, dan sebagai responnya, dapat 

ditemukan di dalam kebudayaan kemiskinan tingginya gadai-

menggadaikan barang-barang pribadi, hidup dibelit hutang kepada 

lintah darat setempat dengan bunga mencekik. 

 

Masyarakat yang hidup dalam kebudayaan kemiskinan tidak 

banyak menghasilkan kekayaan dan uang, sebaliknya pendapatan 

mereka sangat kecil. Tingkat melek huruf dan pendidikan mereka 

sangat rendah sehingga tidak mungkin terlibat dalam kegiatan 

politik, sosial maupun ekonomi. Mereka sadar akan nilai-nilai kelas 

menengah, memperbincangkannya dan bahkan menganggap bahwa 

beberapa nilai tersebut adalah miliknya, walau secara keseluruhan 

mereka tidak sepenuhnya hidup berdasarkan nilai-nilai tersebut. 

 

Sering terjadi di mana para wanita menolak dinikahi secara 

resmi oleh lelaki yang kurang yakin dapat dijadikan sandaran 

hidup. Anak-anak hasil pernikahan tidak resmi secara hukum 

menjadi hak para wanita jika mereka bercerai. Keadaan seperti itu 

juga memungkinkan adanya hak-hak istimewa bagi wanita atas 

rumah dan kekayaan lain yang mereka miliki. 

 

Kedua, pada kebudayaan kemiskinan di tingkat komunitas 

lokal, dapat ditemui adanya rumah-rumah bobrok, penuh sesak, 

bergerombol dan yang terpenting ialah rendahnya tingkat 

organisasi di luar keluarga inti dan keluarga luas. Menurut Lewis 
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sebenarnya rendahnya tingkat organisasilah yang menyebabkan 

kebudayaan kemiskinan itu mempunyai ciri yang terbelakang 

dalam kehidupan masyarakat yang sangat kompleks terspesialisasi 

dan terorganisasi dengan baik. 

 

Ketiga, ciri-ciri kebudayaan kemiskinan di tingkat keluarga 

ditandai oleh masa kanak-kanak yang singkat dan kurang 

pengasuhan oleh orang tua, cepat dewasa, hidup bersama atau 

kawin bersyarat, tingginya jumlah perpisahan antara ibu dan anak-

anaknya, kecenderungan ke arah keluarga matrilineal dengan akibat 

semakin banyaknya hubungan sanak keluarga ibu, kuatnya 

kecenderungan ke arah otoritarianisme, kurangnya hak-hak 

pribadi, penekanan pada bentuk solidaritas yang hanya diucapkan 

tapi jarang dilakukan dalam bentuk tindakan di antara kerabat 

karena persaingan di antara saudara dan persaingan karena 

keterbatasan barang-barang berharga serta karena hanya ada 

pengaruh kasih sayang ibu. 

 

Keempat, ciri-ciri utama pada tingkat individu adalah 

kuatnya perasaan tidak berharga, tak berdaya, ketergantungan, dan 

rendah diri. Menurut Lewis (Lewis, 1993:11) mereka yang 

berkebudayaan kemiskinan berorientasi pada kejadian-kejadian 

masa kini dalam batas-batas lokal sehingga tidak mempunyai 

kesadaran sejarah, kurang sabar dalam hal menunda keinginan dan 

rencana masa depan, perasaan tidak berguna dan pasrah, dan 

meluaskan anggapan terhadap keunggulan lelaki. Mereka juga tidak 

memiliki kesadaran kelas meskipun sebenarnya mereka itu sangat 

sensitif terhadap perbedaan-perbedaan status. 

 

Dari pemaparan teori budaya kemiskinan di atas 

terimplikasi bahwa budaya kemiskinan yang terus menerus 

berlangsung dalam masyarakat melahirkan defisiensi-defisiensi 
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individu, yang menyebabkan individu miskin sulit untuk keluar 

dari kemiskinan, pasrah dan bahkan melahirkan stereotip baru bagi 

individu-individu tersebut, yaitu stereotip yang mengatakan mereka 

adalah para pemalas, kurang perjuangan, tidak dapat ditolong dan 

sebagainya.  

 

 

Teori Kemiskinan Individual 
 

Defisiensi individu dapat didefinisikan sebagai kekurangan-

kekurangan yang melekat pada individu untuk dapat 

mengembangkan diri dan mencapai kehidupan yang lebih baik. 

Defisiensi-defisiensi individu bisa lahir sebagai bagian dari distorsi 

budaya yang mempengaruhi pertumbuhan psikis individu yang 

bersangkutan dalam reaksinya dengan lingkungan yang mana 

budaya mereka telah distorsi, misalnya adanya budaya kemiskinan 

dalam lingkungan di mana individu tersebut bertumbuh atau 

dibesarkan.  

 

Defisiensi-defisiensi individu juga dapat disebabkan oleh 

karena diskriminasi struktural, yaitu secara politik, sosial dan 

ekonomi yang menghalangi individu tersebut untuk memperoleh 

kesempatan mengembangkan diri dan menunjukkan kapabilitas 

yang mereka miliki. Diskriminasi struktural yang menyebabkan 

mereka tidak dapat mengakses  pendidikan yang layak dan cukup 

juga dapat menyebabkan defisiensi individu ini. Kemiskinan yang 

menyebabkan mereka tidak dapat menikmati asupan gizi yang 

cukup juga dapat menyebabkan defisiensi-defisiensi individu. 

 

Berbeda dengan teori kemiskinan struktural dan kultural, 

teori kemiskinan individual melihat bahwa faktor penyebab 

kemiskinan terdapat di dalam diri individu miskin itu sendiri, yaitu 

defisiensi-defisiensi yang dimiliki oleh si miskin yang menyebabkan 
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ia masuk dan terjerat di dalam kemiskinan. Jadi dalam teori 

kemiskinan individual ini, melihat defisiensi individu sebagai 

variable independen  dan kemiskinan sebagai variable 

dependennya.  

 

Teori kemiskinan individual memiliki banyak penjelasan 

yang memfokuskan individu sebagai yang bertanggung-jawab atas 

situasi kemiskinan mereka sendiri. Secara typical atau politis banyak 

ahli teoritis yang menyalahkan individu-individu sebagai yang 

menciptakan masalah-masalah mereka sendiri yang membawa 

mereka ke dalam kemiskinan, dan beranggapan bahwa dengan 

bekerja lebih keras dan membuat pilihan-pilihan lebih baik maka 

orang-orang miskin dapat menghindari (memperbaiki) masalah-

masalah mereka (Bradshaw, 2005:11).  

 

Kepercayaan bahwa kemiskinan berakar dari kelemahan-

kelemahan individu adalah teori lama (Bradshaw, 2005:11). Doktrin 

agama menyamakan kesejahteraan sebagai kebaikkan Tuhan dan  

kebutaan, kepincangan atau keterpurukkan dipercaya sebagai 

penghukuman dari Tuhan oleh karena dosa-dosa mereka atau dosa-

dosa orang tua mereka. Buku-buku seperti misalnya The Bell Curve 
karangan Hurrnstein dan Murray (1994) menggunakan penjelasan 

ini. Rainwater (Rainwater, 1970:16) secara kritis mendiskusikan 

teori individualistik tentang kemiskinan sebagai “moralizing 
perspective.”  Demikian juga secara ironis ekonom neo-klasik juga 

menguatkan teori individualistik sebagai sumber dari kemiskinan. 

Menurut ekonom neo-klasik setiap individu berusaha 

meningkatkan kesejahteraannya melalui membuat pilihan-pilihan 

dan investasi. Ketika orang memilih untuk mengutamakan jangka 

pendek dan mengambil  sedikit keuntungan, pilihan itulah yang 

akan membawa kepada ketidak-sejahteraan. Oleh sebab itu, 

masalah kemiskinan adalah tanggung jawab tiap-tiap individu. 
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Beberapa ahli yang menganut teori kemiskinan individual 

ini di antaranya adalah Richard J. Herrnstein dan Charles Murray 

dalam bukunya The Bell Curve: Intellegence and Class Structure in 
American Life (1996), Amartya Sen dalam bukunya Development 
As Freedom (1999) dan The Idea of Justice (2009) dan Abhijit V. 

Banerjee dan Esther Duflo dalam bukunya yang berjudul Poor 
Economic: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global 
Poverty (2011). 

 

Herrnstein dan Murray (1996:128) berkata, “Mulai dari 

tahun 1992, 14.5 persen orang Amerika berada di bawah garis 

kemiskinan… sejarah ini menimbulkan tiga observasi” seperti 

berikut ini: Pertama adalah bahwa kemiskinan tidak dapat 
dipandang sederhana, langsung disebabkan misalnya oleh masalah 

kejahatan, pelanggaran hukum, dan obat-obatan terlarang. Kedua, 

sebagaimana diilustrasikan oleh grafik kemiskinan menunjukkan 

bahwa kebodohan dari masyarakat miskin harus diubah dari waktu 

ke waktu. Ketiga, grafik itu menunjukkan tentang apa yang terjadi 

terhadap kemiskinan pada tahun 1960-an dan War on Poverty 
(Perang terhadap Kemiskinan) yang terkenal itu. 

 

Richard J. Herrnstein dan Charles Murray (1996:129-30) 

berkata, “Kami ingin mempertimbangkan kemiskinan sebagai 

dampak dari pada sebagai penyebab – dalam terminologi ilmu sosial, 

sebagai dependent variable, bukan independent variable.   

Intelegensia akan dievaluasi sebagai faktor yang menyebabkan 

orang menjadi miskin.” Menurut mereka banyak orang menjadi 

miskin karena keadaan yang melampaui kendali mereka; sedangkan 

yang lain orang miskin sebagai hasil dari perilaku mereka sendiri. 

Kemiskinan sekarang dilihat sebagai suatu hasil dari penyebab yang 

bersifat sistemik, dan bukan oleh karena karakteristik individu. 

Menurut literatur teknis tentang penyebab kemiskinan dalam 
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penjelasan-penjelasan ekonomi dan sosial dari pada oleh 

karakteristik-karakteritik individual. Kebanyakan literatur ini 

berfokus pada kemiskinan di kalangan orang kulit hitam dan ini 

mengakar dalam rasisme dan topik ini tidak berlaku pada 

kemiskinan di kalangan kulit putih” (Herrnstein, 1996:131). 

 

Richard J. Herrnstein dan Charles Murray (1996:133) 

berkata, “Kami melihat kebanyakan kemiskinan bergantung pada 

tiga independent variable: IQ, umur, dan status sosio-ekonomi 

orangtua.” Menurut mereka dalam penelitiannya independent 
variable IQ lebih berpengaruh terhadap kemiskinan sebagai 

dependent variable dari pada independent variable status sosio-

ekonomi orangtua. Kemudian mereka menjelaskan bahwa 

kecerdasan rendah (low intelligence) berarti suatu resiko tinggi 

kemiskinan.  

 

Richard J. Herrnstein dan Charles Murray (1996:132) 

mendaftarkan kemiskinan di kalangan orang kulit putih yang 

dipengaruhi oleh kelas kognitif dan kelas sosioekonomi orangtua 

seperti pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 2.1 

White Poverty by Cognitive Class 
Cognitive class 

I Very bright 

II Bright 

III Normal 

IV Dull 

V Very dull 

Overal average 

Percentage in poverty 

2 

3 

6 

16 

30 

7 

Richard J. Herrnstein dan Charles Murray (1996:132) 
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Tabel 2.1 menunjukkan bahwa hanya 2 persen orang miskin 

dari kalangan kelas kognitif yang sangat cerdas, 3 persen dari 

mereka yang cerdas, 6 persen dari mereka yang biasa-biasa saja, 16 

persen dari kalangan mereka yang bodoh dan 30 persen dari 

kalangan yang sangat bodoh. 
 

Tabel 2.2 

White Poverty by Parents’ Socioeconomic Class 
Parents’ Socioeconomic Class 

Very high 

High 

Mid 

Low 

Very low 

Overall average 

Percentage in poverty 

3 

3 

7 

12 

24 

7 

Richard J. Herrnstein dan Charles Murray (1996:131) 

 

Tabel 2.2. di atas menunjukkan bahwa dari kalangan kelas 

sosioekonomi orangtua yang sangat tinggi hanya terdapat 3 persen 

orang miskin, dari kelas sosioekonomi orangtua yang tinggi (bukan 

sangat tinggi) ada 3 persen orang miskin, dari kalangan kelas 

menengah ada 7 persen orang miskin, dari kalangan bawah ada 12 

persen orang miskin dan dari kalangan paling bawah ada 24 persen 

orang miskin. 

 

Pengaruh IQ menurut tingkat usia yang menjadi salah satu 

penyebab kemiskinan dijelaskan oleh Richard J. Herrnstein dan 

Charles Murray (1996:130) seperti ini: Stabilitas IQ dari waktu ke 

waktu dalam masyarakat pada umumnya telah dipelajari selama 

banyak dekade, dan temuan-temuan utamanya tidak banyak 

perbedaan di antara para ahli psikometik. Sampai sekitar usia 4 atau 

5 tahun, ukuran IQ tidak banyak berguna untuk memprediksi 

perkembangan IQ kemudian. Sesungguhnya kita akan memiliki 

prediksi lebih baik terhadap IQ anak pada usia 15 tahun melalui 
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mengetahui IQ orangtuanya dari pada melalui test yang diberikan 

kepada si anak pada usia 5 tahun. Antara usia 4 dan 10 tahun, test  

dengan cepat lebih produktif dari IQ dewasa. Setelah sekitar usia 10 

tahun, skor IQ biasanya stabil. Oleh sebab itu kemudian Herrnstein 

dan Murray menyatakan bahwa skor IQ seseorang harus menjadi 

lebih tinggi jika ia ingin agar keadaannya meningkat lebih baik 

(Murray, 1996:130). 

 

Jadi menurut aliran individual of poverty sebagaimana 

diwakili oleh Herrnstein dan Murray, kemiskinan, khususnya bagi 

kaum kulit putih Amerika Utara, lebih disebabkan oleh defisiensi-

defisiensi individu, seperti low intellegencia dari pada dimensi 

sosial-ekonomi.  

 

Pip Jones (2009:4-5) menjelaskan bahwa teori ini sangat 

sering digunakan, misalnya berhasil tidaknya pendidikan seringkali 

diasumsikan semata-mata cerminan dari kecerdasan: anak yang 

cerdas akan sukses, yang tidak cerdas gagal. Para penjahat kerapkali 

dianggap sebagai  orang yang memiliki kepribadian menyimpang: 

mereka biasanya dilihat sebagai menyimpang secara moral, yang 

kurang memiliki perasaan benar dan salah. Para penganggur 

seringkali dituduh sebagai pemalas, malu mencari pekerjaan, lemah 

semangat, dan tidak tekun kerja. Bunuh diri kerapkali dilihat 

sebagai tindakan orang yang tidak stabil; suatu tindakan orang yang 

“terganggu keseimbangan pikirannya.” Pip Jones (2009:5) 

menambahkan, “Eksplanasi ini menarik bagi banyak orang dan 

khususnya terbukti tahan tehadap kritik sosiologi. Namun 

pengkajian yang lebih cermat menunjukkan bahwa eksplanasi ini 

kurang tepat.” 

  

Teori keadilan Robert Nozick (dalam Messakh, 2007:40-41) 

mendukung teori defisiensi individu, yang mana jika individu itu 
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miskin, itu oleh karena pilihannya sendiri yang tidak mau berjuang 

dalam persaingan “pasar.” Thobias A. Messakh (Messakh, 2007:40-

41) mengkritik teori keadilan Nozick dengan menjelaskan bahwa 

”dalam realitas hidup bermasyarakat ada masyarakat yang mampu 

memanfaatkan hak kebebasannya untuk menyejahterakan dirinya; 

tetapi ada pula yang tidak mampu memanfaatkan hak kebebasannya 

dalam persaingan “pasar cari untung,” sehingga ia jatuh miskin dan 

menderita.” Menurut Messakh (Messakh, 2007:41), “Nozick, dalam 

konsep keadilannya, sama sekali tidak peduli terhadap realitas sosial 

orang-orang di arena “pasar cari untung.”  Bersama-sama tetapi 

tidak saling peduli terhadap apa yang dialami sesama. Meskipun ada 

yang menderita kelaparan karena merugi, itu tetap adil; asalkan 

transaksinya berlangsung dalam proses yang adil.” Padahal, 

menurut Messakh (Messakh, 2007:41), “orang-orang ini, mungkin 

saja, berada dalam kondisi tidak mampu bukan karena pilihan 

bebasnya, tetapi dipaksa oleh struktur sosial, politik dan ekonomi 

yang eksploitatif.” 

 

Amartya Sen (1999:87) menyatakan bahwa “kemiskinan 

harus dilihat sebagai deprivasi kapabilitas (capability deprivation)  

dasar dari pada sekedar sebagai pendapatan rendah (low income), 

yang umumnya menjadi kriteria standard indentifikasi kemiskinan.” 

Namun Amartya Sen (1999:87) juga mengakui bahwa perspektif 

kemiskinan kapabilitas tidak berarti menyangkal pandangan yang 

masuk akal bahwa pendapatan rendah secara nyata menjadi salah 

satu penyebab utama kemiskinan, karena tiadanya pendapatan 

dapat menjadi alasan prinsipil atas deprivasi kapabilitas seseorang 

(Sen, 1999:87). Amartya Sen menjelaskan hubungan antara 

pendapatan rendah, deprivasi kapabilitas dan kemiskinan seperti 

berikut ini: 

 

1. Kemiskinan dapat diidentifikasi dengan masuk akal dalam 

kaitan dengan deprivasi kapabilitas; pendekatan ini 
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berkonsentrasi pada berbagai deprivasi yang adalah penting 

secara instrinsik (tidak sama dengan pendapatan rendah, yang 

hanya signifikan secara instrumental). 
2. Ada berbagai pengaruh atas deprivasi kapabilitas kemiskinan riil 

selain pendapatan rendah (pendapatan bukan satu-satunya 

instrumen dalam melahirkan kapabilitas-kapabilitas). 

3. Hubungan instrumental antara pendapatan rendah dan 

kapabilitas rendah adalah berbeda antara satu komunitas 

dengan komunitas yang lain dan bahkan antara satu keluarga 

dengan keluarga yang lain dan satu individu dengan individu 

lainnya, jadi dampak pendapatan terhadap kapabilitas bersifat 

tidak menentu dan kondisional (Sen, 1999:87-88).   

 

Menurut Amartya Sen (1999:88) hubungan antara 

pendapatan dan kapabilitas secara kuat akan dipengaruhi oleh umur 

seseorang, jenis kelamin dan peran-peran sosial seseorang, lokasi, 

epidemiologis atmospir (mis., melalui wabah penyakit) dan oleh 

hal-hal lain yang di luar kendali seseorang.  

 

Amartya Sen (1999:88) juga menegaskan bahwa dapat 

terjadi kerugian “ganda” di antara (1) deprivasi pendapatan dan (2) 

kesulitan dalam mengubah pendapatan ke dalam kapabilitas. 

Kecacatan atau usia atau tidakberdayaan atau sakit akan 

menurunkan kemampuan seseorang untuk memperoleh 

pendapatan. Namun mereka juga harus berusaha lebih berat untuk 

mengubah pendapatan ke dalam kapabilitas, karena yang lebih tua, 

yang lebih tidak berdaya yang penyakitnya lebih serius mungkin 

membutuhkan lebih banyak pendapatan.  

 

Selanjutnya Amartya Sen (1999:88-89) menyatakan bahwa 

kebutuhan keluarga memunculkan banyak komplikasi dengan 

income approach untuk menjelaskan masalah kemiskinan. Jika 
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pendapatan keluarga digunakan tidak sebanding dengan kebutuhan 

beberapa anggota keluarga dan tidak termasuk anggota keluarga 

yang tidak dianggap penting (misalnya anak perempuan dalam 

kultur tententu), maka meningkatnya deprivasi anak-anak 

perempuan tersebut mungkin tidak nampak berkaitan dengan 

pendapatan keluarga. Dengan demikian deprivasi anak-anak 

perempuan tersebut dapat dilihat sebagai deprivasi kapabilitas 

daripada didasarkan pada analisis pendapatan. Isu tentang 

ketidaksetaraan jender tidak dapat diterapkan di sini. Akhirnya 

Amartya Sen (1999:89) menyatakan bahwa deprivasi relatif 
berkaitan dengan pendapatan dapat menghasilkan deprivasi absolut 
berkaitan dengan kapabilitas.  
 

Amartya Sen (1999:92) menyimpulkan bahwa berbahaya 

memandang kemiskinan secara sempit berkaitan dengan deprivasi 

pendapatan, dan kemudian membenarkan bahwa investasi dalam 

pendidikan, pelayanan kesehatan dan sebagainya dapat dijadikan 

dasar untuk menjadi sarana mengakhiri kemiskinan, karena 

kemiskinan disebabkan oleh karena menurunnya pendapatan. 

 

Ahli teori kemiskinan individual lainnya yang radikal 

adalah Abhijit Vinayak Banerjee dan Esther Duflo.  Abhijit Vinayak 

Banerjee saat ini menjadi Ford Foundation International Professor 

of Economic di MIT yang juga pernah menjadi penasehat 

kehormatan dari Bank Dunia dan Pemerintah India. Demikian juga 

Esther Duflo  adalah Abdul Latif Jameel Professor of Poverty 

Alleviation and Development Economics in the Departement of 

Economics di MIT yang pernah memperoleh sejumlah penghargaan 

seperti John Bates Clark Medal untuk ekonom Amerika terbaik 

yang berumur di bawah empatpuluh tahun di tahun 2010 dan 

memperoleh penghargaan MacArthure “genius” Felowship tahun 

2009. 
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Banerjee dan Duflo memberikan banyak kritik terhadap 

teori perangkap kemiskinan Jeffrey Sachs dan lainnya. Nampak 

sekali dalam bukunya yang berjudul Poor Economics (2011), bab 

pertama, bahkan halaman pertama sampai akhir dari buku tersebut 

Banerjee dan Duflo melancarkan serangan mereka secara gencar 

terhadap teori dan optimisme Jeffrey Sachs untuk mengakhiri 

kemiskinan dunia sampai tahun 2025.  

 

Pada cover buku tersebut, Robert Solow, Profesor Ekonomi 

di Massachusetts Institute of Technology dan juga seorang 

pemenang Nobel Prize for Economics mengomentari buku Banerjee 

dan Duflo demikian, “Abhijit Banerjee dan Esther Duflo alergi 

dengan generalisasi rahasia pembangunan ekonomi. Sebaliknya 

mereka menawarkan observasi-observasi dan pengalaman-

pengalaman lokal untuk mengeksplorasi bagaimana sesungguhnya 

orang miskin di negara-negara miskin mengatasi kemiskinan 

mereka: apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lihat (atau tidak 

lihat) untuk lakukan, apa yang mereka harapkan dari diri mereka 

sendiri dan dari orang lain, dan bagaimana mereka membuat 

pilihan-pilihan yang dapat mereka buat. Kelihatannya ada banyak 

hal kecil namun sangat penting untuk dimenangkan, beberapa 

dapat dimenangkan secara pribadi dan beberapa melalui tindakan 

bersama, yang keduanya dapat menambahkan keuntungan besar 

bagi orang-orang miskin dunia. Saya sungguh terpesona dan 

diyakinkan.” 

 

Banerjee dan Duflo menyimpulkan tulisan mereka dengan 

memberikan beberapa usulan pemikiran dalam lima kunci pelajaran 

untuk memahami masalah kemiskinan. 

 

Pertama, orang miskin sering tidak dapat kritis terhadap 

informasi dan mempercayai apa yang tidak benar. Mereka tidak 
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yakin tentang manfaat dari imunisasi anak-anak mereka; mereka 

berpikir ada nilai yang terlalu kecil di dalam apa yang dipelajari 

pada beberapa tahun pertama mengikuti pendidikan; mereka tidak 

tahu berapa banyak pupuk yang mereka harus gunakan; mereka 

tidak tahu cara termudah terkena HIV; mereka tidak tahu apa yang 

para politisi mereka kerjakan di kantor mereka. Ketika apa yang 

mereka percayai ternyata tidak benar, akhirnya mereka justru 

membuat keputusan-keputusan yang salah (Banerjee, 2011:268). 

 

Kedua, orang miskin menanggung tanggungjawab terlalu 

banyak aspek dari kehidupan mereka. Lebih kaya keadaan Anda, 

lebih “benar” keputusan-keputusan yang Anda buat. Orang miskin 

tidak memiliki air gallon, dan oleh sebab itu tidak dapat 

memanfaatkan khlor yang pemerintah kota masukkan dalam air 

yang disediakan. Jika mereka ingin air minum bersih, mereka harus 

menyaringnya sendiri (Banerjee, 2011:169). 

 

Ketiga, ada alasan-alasan yang baik bahwa beberapa pasar 

bukan untuk orang miskin, atau bahwa orang miskin menghadapi 

harga buruk. Keempat, negara-negara miskin bukan bernasib gagal 

karena mereka miskin, atau karena mereka telah memiliki sejarah 

yang buruk. Namun banyak dari kegagalan ini paling tidak 

disebabkan oleh karena konspirasi para elit yang memegang kendali 

ekonomi dan perancang kebijakan (Banerjee, 2011:270-271). 

 

Akhirnya, harapan-harapan mereka pupus seiring dengan 

kepercayaan mereka yang terkhianati. Anak-anak berhenti sekolah 

ketika guru mereka (dan kadang-kadang orangtua mereka) 

mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak cukup cerdas 

untuk mengikuti kurikulum pelajaran yang diberikan; para pembeli 

hasil kebun mereka tidak berusaha meminta agar mereka membayar 

hutang-hutang mereka agar mereka cepat terikat hutang kembali; 

para perawat berhenti bekerja karena tak seorangpun 
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mengharapkan kehadiran mereka di sana; para politisi yang tak 

seorangpun harapkan tidak tertarik untuk mencoba meningkatkan 

kehidupan rakyat. Menurut  Banerjee “mengubah harapan-harapan 

tidaklah mudah, namun itu bukan berarti tidak mungkin” 

(Banerjee, 199:271).  Banerjee (1999:272) menantang, 

“Kesampingkanlah lima pelajaran di atas, maka kita akan menjadi 

sangat jauh dari memahami segala sesuatu yang kita dapat dan perlu 

ketahui.” 

 

Lahirnya defisiensi-defisiensi individu sesungguhnya 

berasal dari terjadinya diskriminasi politik, sosial, dan ekonomi 

yang membentuk kemiskinan struktural dan diperkuat oleh budaya 

kemiskinan yang juga lahir dari sana, yang pada gilirannya 

memaksa individu-individu yang “kalah” tidak mampu bangkit 

yang kemudian melahirkan generasi-generasi yang semakin 

terdegradasi dan tidak memiliki kemampuan untuk bangkit dari 

keadaan miskin mereka.  

 

Kesimpulan 
 

Teori-teori tentang kemiskinan paling sedikit dibagi 

menjadi tiga aliran, yaitu aliran teori kemiskinan struktural, aliran 

teori kemiskinan kultural, dan aliran teori kemiskinan individual. 

Para ahli teori kemiskinan pada umumnya hanya melihat fenomena 

kemiskinan dari sudut pandang mereka, misalnya hanya 

menitikberatkan pada dimensi struktural saja, atau kultural saja, 

atau individual saja. Apakah ada keterkaitan antara tiga dimensi 

tersebut dan apakah ada kompleksitas teori yang akan muncul, 

khususnya dalam fenomena kemiskinan Tionghoa Benteng akan 

menjadi pendalaman dalam penelitian ini yang selebihkan akan 

dibahas dalam bab lima sampai bab duabelas buku ini.  


