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Pembahasan saya ini berpangka,l tolak d.ari poJ.a kehid.upan
desa, d.an bukan d.ari program Pi0,{D send.iri. Sebabnya iaIah,
bahva program PIS{ D itu kiranya akan d.ibahas s ecukupnya di daf am

Rapat Kerja ini.
Pangkal tol-ak saya ini saya pilih karena secara d.emikian akan
menjadi lebih jelas mengapa sering berbagai program pemerintah
d.i bid.ang pembangunan d.aerah pedesaan mengalami kesulitan da-
1am menyambung kepada kehid.upan desa, sehingga misalnya d.ibebe-
rapa tempat kita d.apat nelihat sekclah SD Inpres d.an P IEKESI,IAS

atau sub-'P lEKESMAS yang kosong, d.an kredit-kred"it untuk pengu-
saha kecil yang tid.ak d.ipakai ol-eh orang-orang yang semestinya.
Maksud pembicaraan saya sekarang ini ialah untuk mengemukakan

beberapa hal yang muncul d.ari suatu anal-isa pol a penghid.upan
des a yang mungkin C.apat memud.ahkan pyo€lram-program pemerint ah

mencapai kel-ompok-kelompok sasarannya secara tepat serta peng-
gairahan paz"tisipasi kelompok-kelompok itu.

Ihtuk itu perfu sekali kita sad.ari betapa menclaianlah
perubahan-perubahan yang d-iaiami desa-desa, terutama d.i pulau
Jaraa, dalam masa 100 tahun yang akhir ini. Gambaran yang biasa-
nya kita iregang tentang kehi<iupan d"=X"|/JS??"g masih tercermin
d.a1am piaato-pid.ato:'esmi dan d.i dal-am pikiran-pikiran para
perencana pembangunan, terny a+-a t i aak tepat lagi . Di d.al am

gambaran }cita itu desa seoiah*olah masin merupakan suatu
keutuhan yang s eras i C.an harrioni s , dimana suasana gotong-
royong clan kebie,saan bantu mernbantu, ser-L,a senantiasa menghi-
raukan nasib sesama pend.urLuk desa, n:asih kuat, dan hubungan*
h.u-hu-ngan tircba-l ba-Lik masih nenguasai poia kehiJupan bersama.
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Realitas kead"aan desa ternyata tid.ak derniliia.n lagi.

Pertana, sif at desa-d.esa itu berbed.a-beda, tergantung lokasi-

nya: lingkungan hid.upnya dan peranallnya dalarn pola ekonomi

daerahnya. Ad.a perbedaan bes ar mis alnya antar,a desa di daerah

Gunung iiiaut dengan d.esa-d.esa di daerah pantai Java utara.

Dan perbed.aan yang besar itu dengan sendirinya mernpunyai akibat

operasionil d.alam pelaksanaan program-program pemerintah'

Departemen Dalam Negeri telah memperkemhangkan suatu.sistim

klasitit<asi tentang type d.esa. Klasifikasi itu sangat berguna

dalam menentukan dan d.a}am merencanakan kombinasi program-

program pembangunan desa kita, ilan sebagai patokan d.af am alo-

kasi d.ana dan d.aya yang serasionit- rasionilnya. Namun klasi-

fikasi itu pada d.irinya sendiri belum memberikan seeara otomatis

kunci untuk pelaksanaan progra.m-program itu secara effektif.

Ltrrtuk itu perlu kita mengetahui seeara tepat pola kehidupan

serta struktur Setiap desa, serta proses-proses perubahan

yang terjadi di desa itu.

Ib,ktor utama dalam proses perubahan selama I00 tahun yang

akhir. ini ialah lajunya peningkat an j umlah pend-ud.uk. Pad"a tahun

18i5 jumlah pendud.uk di pulau Jawa hanya 5 - 6 juta jiva; seka-

rang sud.ah BO juta. Ha1 ini telah mempengaruhi hubungan antar

golongan di d"alam lingkungan pedesaan. Mod.el kLasik suatu

masyarakat patrimoni a'] seperti d.i pulau Ja.va ini , menun j ukkan

stratifikasi d.alam 2 lapisan, yaitu golongan feodal di atas,

dan golongan petani d.i bawah. Pad.a waktu kepadatan penduduk

masih rendah, terd.apat keseimbangan antara kekuatan para peta-

ni dan golongan feodal itu" Golongan terakhir ini selal-u me-

merlukan buruh untuk mengerjakan bernacam-macam haI, Ramun

pada waktu itu para petani cukup kuat untuk menolaknya kalau

upahnya atau kond.isi kerjanya tid,ak clianggap memuaskan, kare-

na pad.a waktu itu pasaran tenaga buruh memang langka sekali.

Lagi pula si petani senantiasa d.apat pinda,h tempat apabila

d.ia tidak suka kepada Ra j a atau. Bupatinya. Di d.alam se j arah

Java d"an cerita-cerita kuno Java kita sering menemukan geia-

Ia ini . Or:ang ti d"ak s enang dengan raj anya, kemudian pindah

ketempat -l-ain, 1al u rnenebang hutan untuk reend-i-rikan d"esa baru '
Artiny&: pada masa langka penduduk terdapat keseimbangan

{



Perubahan-perubahan yang d.ialami desa j,rg* d.isebabkan

pengaruh ekonomi modern. Masuknya uang ke desa, yaitu proses

moneti s as i ekonomi d.es a, menyeb abkan ikat an d.an t anggung

javab timbal balik trad.isional: d.iganti eara-cara yang berd.a-

sarkan bayaran. Komunikasi mod.ern iuga merupakan faktor penting

di dalam peruba.han-perubahan tad.i, karena bertambah banyaknya

jalan telah membuka isolasi desa, d-an tid.ak periu lagi - d'an

seeara berangsur-angsur memang tidak mampu lagi - d.esa meme-

nuhi segala keperluannya send.iri. Ia telah masuk kedalam

pola kehidupan ekonomi yang lebih luas. Namun akibatnya juga

bahwa kekuatan ikatan ad.at d.an pengaruh lembaga-Iembaga adat

berkurang pu1a. Demikian pun akibat masuknya teknologi baru

desa. Masuknya hu1ler dan d.ibeberapa tempat, traktor keci1,

pad.a satu pihak dapat mempertinggi prod.ukti-fitas, namun pad"a

pitrat< lain memukul golongan yan8 paling lemah d.i des a, di an-

taranya golongan wanita. Pola panen tradisional misalnya'

d.ibeberapa tempat sudah d.iganti d.engan pola tebasan. Panen

tebasan itu menggunakan orang dari luar d.esa yang membava

peke::ja*pekerjanya send.iri tanpa melibatkan penduduk desa itu,
pei'kemlangan ini iatah eontoh pl'oses kornersialisasi yang

akibar,t-akibatnya tieat nerata untr:k seiu.ruh pend'ud-uk desa,

a_

dalam ttbargaining polrer" antara masyarakat petani dengan

golongan feodal . Peningkatan kepadatan penduduk telah merubah

imbangan itu. Tambah pula politik kolonial pad"a abad ke t9

secara si.stiriatis memperkuat ked.udukan golong'an feodal untuk

memudahkan pelaksarlaan politik ekonomi kolonialnya, dan d"engan

d.ernikian telah memperbesar ketinpangan ini. M aka mulailah
proses-proses yang membuat si petani makin lemah d"an makin me-

larat. Devasa ini kita berhad.apan dengan warisan proses peru-

bahan itu. DisampinE p,{fek peningkatan kepadatan penduduk atas

pola distribusi kekuasaan masyarakat Java, kita juga metihat

suatu akibat 1ain. Banyak desa di Java sekarang sud.ah dekat

dan d.i beberapa, tempat sudah melampaui - bat as d.aya tampungnya

untuk memberi kehid.upan kepad.a warganya. G e j aIa yang menuniuk-

kan hal- itu ialah urbanisasi atau pend"uduk d.esa yang naik gu-

nung untuk menebang hutan di 1eran8-lerengnya d"engan segala

akibat erosi d.an banjir.
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bahkah ia nemperbesar perbedaan antar golongan d.i desa itu.
Jelaslah bahwa akibat negatif atas pola kesempatan kerja ini
perlu d.itampung dengan program-prograu pemerintah.

Semua perubahan ini menu-njukkan betapa perlunya kita ne-

neliti struktur sosial d.esa sebelum program-program pembangu-

nan kita dilaksanakan. Mau tak mau kita harus memperhitungkan

adanya stratifikasi yang jelas di d,afam pola kehidupan d.esa,

yang diberbagai tempat 1ud.ah mengurangi atau merusak pola ke-
rukunan d"an ikatan tiataf balik trad.isional. Kebanyakan desa

telah menunjukkan pembagian d.alam tiga golongan. Golongan per-
tama ialah yang memiliki tanah yang eukup besar untuk nenjamin

kehidupan yang cukup, piarpun sed.erhana. Golongan kedua terd.iri
d.ari petani-petani yang meniliki atau menguasai tanah yang

luasnya atau kwalitasnya marginal, sehingga kehidupannya sang-
at tergantung d.ari faktor it<tim dan perubahan harga. Kalau ada

hama wereng, banjir atau musim kemarau yang pani&trg, tingkat
kehid.upan mereka langsung terpukut. Golongan ketiga ialah me-

reka yang sama sekali tidak mempunyai tanah. Kehid.upannya

seluruhnya tergantung dari upahnya sebagai penggarap tanah,
d.an dari penghasil-annya dan kel-uarganya d.ari b.ermae aru-mac am

pekerjaan tambahan yang sangat rend.ah prod-uktifitas d^an peng-

hasilannya, tapi yang memerlukan d.ia d.an keluarganya bekerja
sepanjang hari seeara terus menerus.

Ternyata bahva perbedaan antara ketiga lapisan ini cukup

besar. Perbed-aan itu tampak bukan saja pad.a tingkat dan ke-
mantapan penghasilannya, tapi irga pad.a status gizi dan status
kesehatannya, khususnya untuk para wanita dan a-qak-anak.

Begitupun d"i dalam pola asuhan anak masing-masing Iapisan.
Anak-anak sekolah d.ari golongan ketiga paling kecil percen-
tasenya sedangkan percentase mereka yang putus sekolah paling
tinggi. Seperti telah d.ikatakan, anggota-anggota golongan ke-
tiga ini vaktu kerja sehari-harinya paling lama, biarpun pro-
d.uktif itasnya sangat rend.ah. Ketergantungannya pada fluktuasi
harga d.an pasaran kerj a hampir total sif atnya.
Stratj.fiXasi ini yang terr:tama ditentukan oleh faktor pemili-
kan atau penguasaan tanah, ternyate, juga tercermin d.alam ke-
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sanggupan masing-masing golongan untuk memanfaatkan program-

program penerintah. Maka ia merupakan pola yang sangat perlu

kita pahami dalam merencanakan pelaksanaan program-program

intervensi kita
Ada beberapa stud.i yang mencoba menentukan garis-garis stra-

tifikasi sosial ini secara lebih telj-ti. Satu stud"i misalnya

bertolak d.ari perhitungan bahva untuk mendapatkan penghasilan

cukup, diperlukan equivalent d'aripada 2hO kg' beras setiap

tahun untuk setiaP
diperlukan 120 kg.

tuk men j amin d.ieet yang mencukupi

Bef orang.Kalau angka=angka :-n:.
oranF.:. U,

peftahuh
diperhitungkan d.engan kemampuan produksi sawah 2 kali panen,

maka golongan pertama akan terd,iri dari petani-petani yang

meniliki savah lebih d,pri ] hek-uar; golongan kedua yang memi-

liki savah kurang dari I nettar tapi l-ebih dari o12 hektar;

golongan ketiga yang ti d.e,k memiliki atau menguasai tanah s ama

sekali. Sud.ah barang tentu ada cara-cara perhitungan 1ain.

Sud.ah barang tentu pula bahwa perbedaan lokasi, kvalitas tanah

d.an sebagainya memerlukan perhitungan-perhitungan yang ber-

beda juga. contoh ini hanya dikemukakan sebagai suatu cara

untuk mengind.entifikasikan lapisan-lapisan itu secara tebih

c e rmat
Dengan menggunakan pola stratiiitasi semacam ini, kita dapat

nelihat secara lebih cermat misalnya, pengaruh perubahan da-

1am pola harga bermacam-macam bahan pangan atas pola konsumsi

masing-masing golongan. Kita juga d.apat menentukan s ampai d-i-

mana upah untuk program padat karya, memad.ai atau tidak, untuk

menjadi menarik bagi golongan yang paling 1emah. Atau bagai-

mana effeknya program-program peningkatan penghasilan prod.uk-

si pangan, program-program untuk memperluas kesSmpatan kerja
tian peningkatan kadar gizi dan sebagainya. Berdasarkan peng-

etahuan kita tentang pola stratifikasi, kita juga d-apat meng-

id.entitikasikan dengan lebih jeias kelompok-kelompok sasaran

yang sampai sekarang sering tidak d.icapai, atau yang memerlu-

kan perhatian d.an usaha khusus, seperti wanita dan anak-anak'

Ilntuk meningkatkan effektifitas progl'an-pTogram pemerln-

tah perlu dicapai sambungan at:taya progi'am-program itu rlen65an

|o1a kehidupan, poJ-a al-l-q}kasi vairtu d,an pola penrbagian ker j a



di dalam lingkungan keluarga. Disinipun po1a. stratifikasi
sosial menbantu kita untuk mengidentifikasikan perbed.aan-

perbed"aan pada tingkat keluarga ini. GoJ.ongan yang paling
lbmah yang d.emikian tergantung dari fluktuasi. harga pangan

dan upah pasaran kerja, umumnya hid.up dekat sekali pad,a ting-
kat minimal yang diperlukan untuk menyambung hid.up ("survi-
valtt) senata*mata. Kalau harga pangan naik, mereka tid.at bisa
menund.a pembeliannya. Kalau upah menurun dimasa pacekl-ik
atau karena sebab-sebab 1ain, mereka tid.ak bisa menolaknya.

Mereka juga tidak bisa mengambil risiko suatu apapun, clan

hanya dapat memanfaatkan peluang-peluang baru atau sarana
pelayanan sosial baru jikalau ha1 itu tidak mengurangi per-
syaratan untuk kepastian hidupnya. Setiap keluarga mempunyai

pola pembagian kerja d.an vaktu tertentu yang menjamin kepas-
tian yang sebesar-besarnya dalam keadaan yang d.ihad.apinya.

Pembagian kerja dan vaktu itu meliputi sela1ta anggota keluarga '
termasuk wanita dan kanak-kanak. Ia meliputi usaha-usaha yang

membava penghasitan, usaha-usaha rumah tangga dan usaha-usaha
yang tidak meubawa penghasilan. Para vanita keluarga selain
melakukan pekerjaan rumah tangga, mengaubil air, mencari ba-
han bakar atau tanaman untuk lauk*pauk di. tempat-tempat yang

seringkali jauh d.ari rumahnya;' ia juga bekerja mencari peng-

hasilan di vaktu panen, d.an sebelumnya demgan membersihkan

sawah dari tanaman 1iar. Anak-anak pun metopunyai pekerjaan
sendiri-send.iri. Ada berbagai stud.i yang menunjukkan betapa
pentingnya peranan ekonomis anak-anak untuk orang tuanya p'ada

tingkat kehidupan ekonomi itu. Diperhitumgkan bahva sesudah

umur 13 atau 1l+ tahun, si anak itu denga.:z pekerjaan-pekerjaan
yang d.ilakukannya mul-ai membayar kembalf. investasi orang tuanya
d.a1am pengasuhan anaknya. Keperluan keJ-m.arga golongan lemah

untuk anak-anak sebagai sumber tenaga kerja, merupakan d.orong-

an kuat untuk mempunyai anak banyak, biarpun sebaliknya angka

kematian d.i golongan itu barangkali pa}-irlg tinggi. Jelaslah
bahwa effektifitas program Keluarga Bere*.cana juga tergantung
dari kemungkinan untuk mempertinggi penghasilan crang tua
sehingga mereha d.apat membiayai sumber-surnber tenaga alterna-
tif . Begitupun kemungkinan un-,.uk menga*bi.l- vaktu untuk pergi
ke PLEKES4AS atau pos l:esehatan d.esa dipengaruhi oleh tingkat

5-
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penghasilan keluarga. Maka effektifitas program-program gizi
dan kesehatan juga tergantung d.ari effektifitas program-
program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan penghasi:
1an, Dapatlah d.'i katakan bahva ef f ektif itas semua program pem-

bangunan desa akan banyak tergantung dari pengertian kita ten-
tang kait-mengaitnya usaha mencari nafkah, tingkat harga, ada-
nya atau kurang ad.anya pangan dan air minum serta barang-
barang kebutuhan lainnya, tingkat kesehatan, tingkat gizi,
tingkat pendid.ikan, mutu perumahan dan pengaruh kaitan-kaitan
itu atas keluarga sebagai .kesatuan prod.uksi.
Perlu disebut d.isini satu faktor l-ain yaitu faktor informasi.
Itrnumnya golongan yang paJ-ing lemah juga golongan yang informa-
sinya paling langka. Informasi tentang program-program peme-

rintah sering tid.ak sanpai kepadanya. Oleh karena itu ia ti-
dak mengetahui peluang-peluang baru yang dibuka oleh program-
program itu, dan d.ia tidak mengetahui hak-haknya di dalam pro-
gram itu. Akibatnya, juga d.i dalam remhuk desa dia akan bersi-
kap passif. Khususnya golongan wanita yaag nenjadi korban d.ari
keadaan ini. Padahal dalam golongan yang paling 1emah, junlah
wanita yang nenjad.i kepala ke1uarga serimg tinggi, karena per-
ceraian atau karena suaminya meneari pek*rjaan di kota.
Perlu sekali diusahakan supaya, program-p3:'ogram pemerintah,
dan khususnya program perkred.itan, dapat mencapai golongan

vanita ini.

Suatu mas alah 1a j.n yang men j ad.i iel-'as apabila kita be.r-
pangkal kepad.a pola stratitiXasi dan pctr.a hidup tingkat keluar-
ga, ialah masalah jebolan sekolah. Merilgkatnya jumlah anak
jebolan sekolah setelah kelas 3 atau i+ Sekolah Dasar, bergan-
dengan dengan keperfuan keluarga akan tren'aga si anak sekolah
itu waktu dia mencapai umur 10 atau 1l- ta.hun. Sebenarnya jum-

1ah jebolan sekolah itu dapat d.ikurangi,se,eara berarti apabila
jam sekolah disesuaikan pad.a vaktu beker,ja d.i savah, yaitu
jikalau sekol ah dimulai setelah orano se'"1 esai 6eksrj a di sa-
vah pad.a pagi hari, can sebelum pekerie:an sarrah d.i sore hari
muIai. Sebaliknya waktu yang paling tepat bagi si anak itu
untuk bersekolah tergantung d.ari type k.eraktipan ekonomi desa

keseluruhannyaryang berbeda-bed.a. Lair:i p'u.tr-a pola kerj a dikota.
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Sampai sekarang be1.um ada suatu kebijaksanaan nasional
yang mengatur penyesuaian jam sekolah pad.a pola kehidupan
lokal itu. Suatu jalan keluar mungkin adalah d.esentralisasi
kebijaks ar.aan pendid,ikan itu. Hal ini membawa kita pada masa-

l-ah desentralisasi umuanya. Sebenarnya usaha pembangunan

desa sulit untuk d"ilakukan d.an d"ikoord-inasikan secara effek-
tif tanpa d.esentral-isasi. Tapi sebaliknya haI itu memerl-ukan

kemampuan perencanaan pad.a tingkat yang lebih dekat pada ting-
kat de'sa, dan bahkan yang terletak di desa itu send.iri, d.an

yang dil-akukan oleh p'end.ud.uk d.esa. Inilah pentingnya maksud

untuk mengadakan baclan-bad.an perencanaan daerilh tingkat II.
Pokok uraian saya ini tidak lain d.ai"ipada menganjurkan kepada

saud.ara*saud.ara supayq d.a1am usaha melaksanakan PiM D o t api
juga d"alam mel-aksanakan program-program pe:aerintah lainnya,
saud.ara l-ebih d.ahulu meneliti pola strati.f,ikasi sosial- dan

pola pembagian ker j a d.an uaktu pada tingka,t keluarga, serta
kaitannya dengan berbagai faktor ekonouis yang mempengaruhinya.
Kedua, supaya d.iteJ.iti J.ebih dahulu ke}-owBok-kelompok sasaran
khususnya di dalam golongan yang paling lemahr Xang memerlukan
perhatian d.an usaha yang khusus pula untuk me3.ibatkan mereka dalam

pro gram-pro gr am s aud.ara . Pe rumus an-p e rll-mm.s an pro gram-pro gr am

pemerintah tidak menyebut ad.anya stratifi.kasi ini, dan memang

sulit bagi suatu pemerintah untuk secara resmi terlalu membeda-

bed.akan antara varganegaranya. Ilamun, elemi untuk mencapai

semua varganegaranya, ilan khususnya gol*ngan-golongan yang

paling J.emah dan memerlukanr' sejalan d.engan Krida Pertama
Program Kabinet, perlu pula agaknya para perencana dan pelak-
sana-pelaksana program-program itu send.iri nengetahui pola
stratifikasi ini.Hanya dengan jaJ-an d.enikian kita dapat mengeta- -

hui real-itas kehidupan nereka yang menentukan pola perilaku
kelompok-kelompok itu . Ihtuk menganbi3- contoh d.ibidang gizi.
Kita d.apat saja mengajarkan kepada vanita desa cara mengolah
pangan yang d.apat meningkatkan kadar gizi. Tapi wanita itu
tid.ak selalu dapat mene:"apkan cara baz'u. itu karena kekurangan
dana atau kekurangan vaktu. Maka tanpa pengertian yang lebih
d.alam tentang realitas sosial yang rneliagkupi vanita itu, dan

tentang pengetrapan prograr,i-pro€!ram l-ain yang d.apat turut
merubah realitas sosial itu, segala usaha pendid"ikan bisa
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percuma saJa.

Saya sudah bieara terfalu lama. Namun masih ada satu
haI yang ingin saya kemukakan, yaitu mengenai. motivasi.
Barangkali caTa yang terbaik ialah jikalau saya mulai mence-

ritakan tentang beberapa eksperimentasi yang d.ilakukan d-i

beberapa negara yang sed.ang berkembang.

Di Banglad.esh r saya mengun jungi suatu pusat pengemba4gan dae-

rah ped"esaan. tbahanya dimulai dengan suatu klinik yang seder-
hana. Tempatnya d.j- d.aelah pedesaan. Sal-ah satu aspek yang

sangat menonjol ialah besarnya kepercayaan mereka kepada po-
tensi pend.uduk ped.esaan sebagai kad.er kesehatan. M ereka telah
mend.id.ik kad.er kesehatan desa yang terdiri d.ari laki-1aki dan

wanita-vanita desar yang sering tid.ak selesai sekolah dasar,
d.a1am aspek kesehatan masyarakat d.esa, termasuk vasectomy d.an

ligasi tuba. Kedua operasi yang terakhir ini d.il-akukan setelah
mend"apat training selama ! bu1 an, d.an dalam pelaksanaan peker-
jaan mereka dil-akukan pengawasan professional yang sangat ke:
tat. Pusat'ini jrga telah mendidik sejumlah tukang eiei yang

tid.ak hanya mampu nencabut gigi, tapi iuga membuat d.an meme-

sa.Lg prothese. Setelah dengan jalan ini kepercayaan masyarakat

d.esa tertanam, maka Usahanya diperluas. Para kad-er ini meng-

ittentifikasikan oknum-oknum yang mempunyai proyek atau ingin
melakukan .suatu usaha yang baru. Berd-asarkan pengetahuan d.ari

dekat mengenai semua penduduk desa, maka para kad"er kesehatan

ini dapat nemilih orang-orang yang dapat d.ipercaya. M ereka
kemudian d.ipersatukan d.a1am satu ketompok yang biasanya ter-
diri d"ari ) orang, yang masing-masing mempunyai proyek sen-

d.iri. llntuk masing-masing proyek itu diberi kred.it, namun

masing-masing kelompok d.iberi tanggung jai^iab kollektif untuk
pembayaran kembali kred.it itu pad.a vaktunya of eh masing-masing

anggota kelompok. Ternyata apabila pada vaktu pembayarafi kem-

bali ada beberapa anggota keJ-ompok yang tidak mampu, maka

anggota kelompok lainnya neneiiti proyek-proyek yang lemah itu
dan memberi saran;saran tentang cara memoerbaikinya. Kemudian

mereka bersama-Eama membantu anggota-anggota yang lemah itu
untuk uembayar keubali hutangnya" Dengan d"enikian dibina ke-
satuan*kesatuan yang renudian dapat berkembang sebagai koope-

rasi usaha atar; sebagai "cred.it union". Kunci Xei:erhasilan
usaha ini saya kira terletak parla rnctivasi para kader'.



Motivasi kad"er itu dapat dipe j. ihara ol-eh karena segala pen-
didikannya d.ilakukan di dalam lingkungan desa, dan tidak di
kota. Kedua, setiap hari sebeium pekerjaan biasa dimulai,
maka semua anggota pusat pengembangan desa in.i, mulai dari
dokter-dokter yang memimpinnya sampai peket'ja-pekerja biasa,
sel-ama 2 jan bekerja d.u1u di savah. Kehidupan di pusat dan

juga d,i cabang-cabang, sangat sed.erhana" Banyak miripnya
d.engan sekolahlsekoJ-ah Tamiin Sisva dan sekoJ-ah-sekolah nasio-
naI liar d.imasa kolonial Bel-anda.

Disamping pusat ini'yang bernama Gono Shasthaya Kend.ra,

saya jrrg. mengunjungi beberapa pusat lain di Bangladesh.
BRAC berpangkal tol-ak bukan dari sudut kesehatan, melainkan
d.ari sud.ut melek huruf fungsionil ("funetiona]. Iiteracy" ) ;

ad.a juga yang berpangkal tolak d.ari organisasi d.esa d.an koo-
perasi pengairan, d.iantaranya pusat pembangunan daerah pede-
saan terpadu yang termasyur d.i Coni11a. Di.tempat yang ter-
akhir ini saya bertemu d.engan anggota-anggota kooperasi vani-
ta d.esa. Seperti d.iketahui , kehi dupan wanita Bangladesh d.ikua-
sai oleh prinsip purd.ha. Setelah perkawinan mereka hanya hidup
di dalam Iingkr:ngan keluarga. Belan j apun d.iJ-akukan ol-eh suami .

Jelas sekali betapa kooperasinya telah m.embangkitkan gairah
dan- kepercayaan pada d.iri sendiri vanita.-.wanita yang sangat
miskin ini. Sekarang masing-masing uempanyai uang d"i Bank,
dan hal- itu telah merubah juga kedud.uka.aalya d.i dalam keluarga.
Statusnya lebih terhormat, dan sekarang raereka diikut sertakan
dalam keput,usan-keputusan mengenai urusafl. keluarga
Perlu d.itambahkan disini bahwa Gono Shasthaya Kendra dan BBAC

merupakan us'aha-usaha svasta. Pesatnya glerkembangan mereka

barangkali juga dibantu oleh karena d.i. Eanglad.esh tid.ak ad.a

aparatur pemerintah d,i bawah tingkat keeamatan. Sebaliknya,
progr&m-progran pemerintah dibidang pemb.angunan desa di f ndo-

nesia jauh lebih besar dan effektif d.ari.pada di Banglad.esh.

Masalahnya ialah secara bagaimana d.ari eksperimentasi-eksperi-
mentasi svasta ini dapat d.itarik pelajaran untuk penyempurnaan

program-program pemerint ah.
Beberapa hal sud"ah j elas agaknya. Pert a;n.a, dalam us aha pem-

bangunarr d.aerah pedesaan yang terpadu tieaX penting usaha

mana yang nenjadi pangkal tolaknya. Fangkal- tolak itu d.apat

Lo
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berupa program kesehatan, gizt, t'funetional literacy" atau

organisasi. yang penting ialah bahva setel-ah kepercayaan

masyarakat d.apat d.ibangkitkan usaha-usaha itu d.iperluas ke

bid.ang-bid.ang lain, atau d.ipad.ukan d"engan program-program

di bidang-bidang 1ain. HaI ini agaknya memberi pand.angan

yang agak berlainan kepada masaJ.ah koordinasi program-

program yang d.i Ind.onesia sampai sekarang masih merupakan

suatu kesulitan. suatu pangkal tolak lain yang telah saya

saksikan ial-ah agama,..Di Sri Lanka, saya nengunjungi pusat
gerakan Sarvodaya, YanB aktif di dalam 12OO desa, dan yang

memakai kader-kad.er Bhiksu maupun orang awam. Pangkal tol-ak-
nya ialah peni.ngkatan kegairahan beragama dan pengaitan aia-
ran-ajaran agama kepad,a usaha-usaha pembangunan desa.

Pelajaran kedua yang d.apat ditarik agaknya, ad'a1ah bahva

proses penggairahan d.esa d.an usaha pembangunan d"ari bavah

harus melalui mata rantai: motivasi kad.er - bangkitnya keper-
cayaan masyarakat kepad.a kader pengembangan organisasi ke-
lompok sasaran keperc a:lraan kelompok sasaran pad.a d.iri sen-

d.iri sehingga bergerak sendiri

Mud.ah-mudahan gambaTan sepintas 1alu ini tentang struk-
tur dan pola kehidupan desa serta tentang proses d.inamisasi

desa berguna dalam usaha sauilara-saudara untuk melaksanakan

program PIO,ID sebagai sarana pembangunan d.aerah ped.esaan yang

terpad.u.
Terimakas ih .


