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Pokok-Pokok Pikiran Robert Chambers 

 

KRITIK CHAMBERS TERHADAP ORANG LUAR  

YANG BEKERJA  DI MASYARAKAT
1

 

Pemikiran Robert Chambers selaku promotor dan pengembang metodologi PRA, 
tentu perlu dipahami. Robert Chambers, terutama dalam dua buku utama yang 
ditulisnya (Chambers, 1983 dan 1997), mengkritik „orang luar‟ yang bekerja di 
masyarakat, tetapi berperilaku tidak „sensitif‟ terhadap keadaan dan persoalan 
masyarakat (terutama yang paling miskin). Orang luar yang dimaksudkan oleh 
Chambers antara lain adalah peneliti, staf  pemerintah, staf LSM, staf lembaga 
pelatihan, dsb. yang bekerja dengan 
masyarakat. Mengapa kritik Chambers 
ditujukan kepada mereka? Menurut 
Chambers, orang paling miskin dan 
marjinal adalah kelompok masyarakat 
yang paling “tidak kelihatan” (unseen) 
oleh orang luar yang bekerja di 
masyarakat. Hal ini terjadi karena orang 
luar adalah orang-orang yang memiliki 
banyak “bias” dalam memahami 
masyarakat, akibat latarbelakang 
budayanya sendiri. Orang luar 
mempunyai persepsi dan cara pandang 
tertentu terhadap masyarakat, serta 
mempunyai kepentingan dan hanya 
mau memberikan sedikit waktu untuk 
berada di tengah masyarakat. Karena 
membatasi diri dengan cara pandangnya 
sendiri, orang luar seringkali gagal 
mengetahui tentang masyarakat yang 
paling marjinal. Celakanya, orang luar 
tidak tahu apa yang tidak diketahuinya. 

                                                   
1
 Rural Development; Putting The Last First; Robert Chambers, 1983; Rural Appraisal: Rapid, Relaxed, and 

Participatory (1992) dan Whose Voice Counts?; Putting The First Last, Robert Chambers, 1997. 
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Menurut Chambers, ada sejumlah bias  
orang luar yang menyebabkan terjadinya 
hambatan mereka untuk memahami 
kemiskinan dan orang miskin, yaitu: 

 Bias musim: datang pada saat musim 
kemarau/kering; atau pasca-panen; 

 Bias tempat: datang hanya pada lokasi 
yang mudah dijangkau; 

 Bias tokoh: hanya menemui kelompok 
elit masyarakat; 

 Bias gender: hanya berbicara dengan 
kelompok laki-laki; 

 Bias program: menggunakan program 
untuk ‘pamer’ kesuksesan; 

 Bias kesopanan: kecenderungan untuk 
menyembunyikan hal buruk dan basa-
basi 

 Bias profesi: kecenderungan untuk 
memahami masyarakat dari aspek yang 
diminatinya saja (parsial). 
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Seluruh orang luar itu dikategorikan menjadi 2 oleh 
Chambers, yaitu: kalangan peneliti atau ilmuwan 
yang dikatakannya bersikap negatif, serta kalangan 
praktisi pembangunan yang dikatakannya bersifat 
positif. Kelompok pertama, sibuk dengan 
pertanyaan mengenai apa dan mengapa 
keterbelakangan dan kemiskinan. Sedangkan 
kelompok kedua, sibuk dengan melakukan 
bagaimana membantu mengatasi keterbelakangan 
dan kemiskinan. Kedua kelompok ini hampir jarang bertemu karena masing-masing 
mengembangkan budaya, norma, bahasa, pengalaman, dan komunitasnya sendiri. Bagi 
kelompok pertama yang sinis, para praktisi adalah orang-orang yang merupakan para 
„pejuang kerdil‟, pembaharu naif, dan seringkali menjadi bagian dari sistem pemerasan 
terhadap masyarakat miskin tanpa disadarinya. Sebaliknya, bagi kelompok kedua, para 
peneliti atau ilmuwan sosial adalah orang-orang yang suka memuaskan dirinya sendiri 
dalam perdebatan berkepanjangan, suka bersungut-sungut, tidak menghayati dunia 
nyata, pandai mengkritik tetapi tidak berbuat sesuatu yang berguna bagi orang lain 
(masyarakat). Mereka suka menulis berpanjang-panjang, tidak bisa bicara singkat dan 
jelas, suka mencari-cari kesalahan dan kegagalan. Menurut Chambers, kelompok 
praktisi yang bersikap positif (optimis dan percaya bahwa ada cara untuk memperbaiki 
kemiskinan) secara berlebihan, sama berbahayanya dengan kelompok pertama yang 
selalu negatif (pesimis).  

Kedua kelompok ini biasanya bisa bertemu dalam kegiatan perencanaan program 
yang membutuhkan informasi sebagai dasarnya. Untuk kebutuhan ini biasanya 
digunakan metode survey untuk mengumpulkan informasi yang dianggap bisa 
mewakili gambaran suatu populasi tertentu yang disebut masyarakat miskin. Inilah 
yang oleh Chambers disebut sebagai „penyakit‟ atau sesatnya pemahaman terhadap 
kemiskinan dan orang miskin karena „orang luar‟ menyusun pemahaman itu dari 
data-data statistik berdasarkan prasangka-prasangkanya sendiri. Pertanyaannya 
adalah: sebenarnya siapa yang memiliki ilmupengetahuan tentang kemiskinan dan 
cara-cara orang miskin menghadapi  kemiskinannya, caranya bertahan, atau 
ketidakberdayaannya, selain orang-orang miskin itu sendiri? Kalau begitu, mengapa 
tidak mencoba memahami ilmupengetahuan orang miskin itu agar kita bisa 
mengetahui bagaimana „jebakan kemiskinan‟ telah membuat mereka kehilangan 
daya hidupnya? 

Kemiskinan, kelemahan 
jasmani, peminggiran, 
kerentanaan, dan ketidakber-
dayaan, merupakan unsur-
unsur yang membentuk suatu 
matarantai yang disebut setan 
kemiskinan, sindrom 
kemiskinan, atau jebakan 
kemiskinan……   
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Tema utama dalam pemikiran 
Chambers adalah pembalikan 
(reversal) sikap dan perilaku 
orang luar yang bekerja di 
masyarakat, agar lebih peka 
dan memahami situasi dan 
persoalan masya-rakat, 
terutama masyarakat yang 
paling miskin… 

TANTANGAN CHAMBERS UNTUK PERUBAHAN 

SIKAP-PERILAKU ORANG LUAR
2

 

Menurut Chambers, penelitian sosial dengan 
metode survey, bersifat ekstraktif, mahal, lama, dan 
hanya merupakan proses pengumpulan data yang 
kemudian dianalisa oleh orang luar tanpa 
keterlibatan pendapat masyarakat. Seharusnya, 
dikembangkan suatu kegiatan „penelitian‟ yang bisa 
mengangkat prioritas dan strategi orang miskin itu.  
Apa pun kegiatan orang luar, penelitian maupun 
program, seharusnya dilakukan dengan cara yang 
menguntungkan dan bukan sebaliknya merugikan orang miskin. Untuk itu, 
dibutuhkan adanya pembalikan (reversal) yang ditujukan kepada para orang luar 
tadi, antara lain meliputi: pembalikan sudut  pandang yaitu dari ethic ke emik, 
pembalikan cara berfikir yaitu dari mengutamakan pengetahuan dan nilai orang 
luar ke pengetahuan dan nilai masyarakat, pembalikan perlakuan yaitu dari 
menjadikan masyarakat sebagai objek penelitian menjadi fasilitator proses 
pembelajaran, pembalikan cara kerja orang luar yaitu dari tergesa-gesa, berjarak, dan 
„sok tahu‟, menjadi melebur, duduk bersama, mendengarkan, dan belajar dari 
masyarakat. Pembalikan (reversal) inilah yang menjadi tema utama pemikiran 
Chambers yang diaplikasikan dalam PRA. PRA (semula RRA) adalah aplikasi 
pemikiran Chambers berupa proses pembelajaran masyarakat yang diharapkan 
mendorong masyarakat itu mengembangkan rencana tindakan.  

Menurut Chambers, siapa sebenarnya yang seharusnya bertindak dalam mengatasi 
kemiskinan? Masyarakat itu sendiri tentu saja. Tetapi, untuk memungkinkan 
masyarakat paling miskin bertindak, perlu ada fasilitator (yaitu para agen 
pembangunan) yang memiliki sumberdaya, kekuasaan, dan kemampuan untuk 
bertindak. Sementara, masyarakat yang paling miskin, terjebak dalam situasi 
ketidakberdayaan yang terjadi karena kemiskinan (ekonomi dan sosial) yang 
ekstrim, sehingga seringkali menyempitkan bahkan membunuh kesadaran, 
melemahkan, mengisolir, dan merapuhkan mereka. Karena itu, orang luar harus 
mengutamakan perhatiannya pada masyarakat yang paling miskin, paling tak 
berdaya, dan marjinal. 

PRA menekankan pada sikap dan perilaku „kita‟ (orang luar) yang bekerja untuk 
menolong masyarakat dari ketidakberdayaannya akibat jebakan kemiskinan. Jadi, 
PRA bukanlah PRA tanpa adanya pembalikan (reversal) sudut  pandang, cara 
berfikir, serta sikap dan perilaku dari para agen pembangunan yang seharusnya 

                                                   
2
 Ibid: Chambers, 1983, 1992 dan 1997. 
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mendorong berkembangnya proses pemberdayaan masyarakat. Metode PRA 
mensyaratkan adanya fasilitator yang baik, terjadinya proses saling belajar antara 
berbagai pihak (masyarakat, LSM, lembaga Pemerintah), dan tumbuhnya sikap-
perilaku yang mengkondisikan proses tersebut (saling mendengarkan, saling belajar, 
saling menghargai, serta adanya motivasi yang kuat bahwa setiap orang bisa belajar 
dan berbuat). Ini berarti merupakan proses pengembangan partisipasi secara 
bertahap, demokratisasi, dan pengelolaan konflik (Chambers, 1995). Dalam hal ini, 
metode PRA selalu menekankan pada usaha-usaha pihak luar untuk mendorong 
masyarakat yang paling marjinal (miskin, lemah) untuk mengembangkan proses 
pembelajarannya dan mendorong daya bertindak masyarakat.  

Robert Chambers mengatakan, bahwa PRA sebenarnya mengangkat pertanyaan 
tentang „manusia jenis apakah kita ini‟. Penekanan Chambers mengenai  
perubahan sikap-perilaku individu (terutama orang luar) seringkali diperdebatkan 
atau menjadi bahan kritik: seolah-olah dengan PRA diharapkan terjadi „pertobatan‟ 
di kalangan yang berkecimpung dengan pengembangan masyarakat dan bekerja 
untuk isu kemiskinan. Selain itu, Chambers dianggap sebagai penganut aliran cinta 
kasih yang naif dan tidak mengindahkan kenyataan bahwa kemiskinan merupakan 
persoalan ketimpangan struktural dan kelompok-kelompok yang kuat (powerfull) 
akan berusaha mempertahankan status quo. Sulit membayangkan kalangan yang 
berkuasa dan/atau menindas melakukan „pertobatan‟ dan  kemudian memiliki 
belaskasihan dan cintakasih kepada si lemah atau si miskin. 

PANDANGAN CHAMBERS TENTANG KEKUASAAN (POWER)
3

 

Di dalam buku keduanya, Chambers mengatakan bahwa tantangan untuk berubah 
juga terjadi dalam level global, yaitu untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih 
baik. Banyak orang yang beranggapan bahwa kenyataan yang tidak bisa dipungkiri 
adalah terjadinya kesenjangan antara si kaya dan si miskin, si kuat dan si lemah. 
Menurut Chambers, kalangan yang beranggapan bahwa keserakahan dan sifat 
mementingkan diri sendiri sebagai watak alamiah manusia yang tidak bisa diatasi, 
berarti menafikan kenyataan lain bahwa manusia juga memiliki watak alamiah 
untuk bersikap dermawan dan mempedulikan orang lain tanpa pamrih (altruistik).  
Karena itu, tantangan untuk berubah dan membentuk konsensus dalam tatanan 
hidup yang lebih baik, bukanlah sebuah cerita „Cinderela‟ pembangunan. 

Pertanyaannya adalah, daya (power) apa yang bisa mendorong orang-orang  
(terutama si kuat) untuk mengutamakan si lemah dan si miskin? Chambers 
mengatakan bahwa untuk melakukan perubahan, orang luar sebaiknya jangan 
hanya bekerja dengan orang-orang yang paling miskin atau marjinal, tetapi juga 
dengan orang-orang yang paling berkuasa untuk mendorong terjadinya interaksi, 

                                                   
3
 Ibid: Chambers, 1997. 



POKOK-POKOK PIKIRAN ROBERT CHAMBERS 

 5 

hubungan dan pembelajaran dengan pihak lain. Robert Chambers sendiri 
mengatakan bahwa orang/kelompok yang punya power memiliki ketidakmampuan 
untuk belajar karena mereka sulit untuk berbeda pendapat dan dikoreksi. Robert 
Chambers menyebutkan orang-orang yang punya power itu termasuk orang luar 
(profesional), orang yang berpendidikan formal tinggi, kelas menengah atas, laki-
laki (terhadap perempuan), dsb. Orang-orang yang punya power ini, paling siap 
untuk mengembangkan aksi, dan cenderung menyalahkan kelompok lainnya 
sebagai kelompok yang tidak mampu berpandangan jauh. Orang luar harus 
melakukan upaya mendorong kelompok yang lebih kuat (powerfull) untuk 
melakukan disempower dirinya. Di dalam proses ini, kelompok dominan, kuat, dan 
berkuasa, merasakan dan melihat kepentingannya dalam suatu tatanan masyarakat 
yang lebih terbuka, maju dan harmonis. Jadi,  demokratisasi yang merupakan 
pembagian (sharing) kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang berkepentingan, 
bukan merupakan derma atau belas kasihan pihak kuat kepada yang lemah.  

Untuk mengembangkan sebuah proses perubahan, maka kelompok yang memiliki 
power ini perlu didorong untuk merubah dirinya sendiri. Robert Chambers 
mengatakan bahwa disempower akan menjadi sebuah penjumlahan yang positif 
(positiv sum) bagi semua pihak, karena:  

(1) Efektivitas; Kelompok „atas‟ bisa melihat bahwa pemberdayaan masyarakat bisa 
meningkatkan efektivitas pembangunan dan kemajuan termasuk untuk 
kepentingan dirinya;  

(2)  Pembebasan pikiran; Kelompok „atas‟ seringkali merasakan tekanan yang tinggi 
apabila mereka bersifat sentralistik dan sangat berkuasa karena adanya ketegangan 
yang tinggi antara kelompok atas dan bawah; Sementara itu, model hubungan yang 
partisipatif bisa mengembangkan kepercayaan, keterbukaan, dan pikiran yang lebih 
damai;   

(3) Pemenuhan kebutuhan dan kesenangan; Bahwa pada dasarnya memberdayakan 
pihak lain merupakan suatu kebutuhan dan kesenangan bagi kelompok „atas‟.  

Para praktisi PRA, ditantang Chambers untuk memulai perubahan dan upaya 
pembalikan kekuasaan (reversal of power) dengan cara menjangkau kelompok-
kelompok marjinal (termasuk perempuan) dalam proses pembelajaran dan aksi. 

 

 


