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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Sumba Barat adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi 

Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kotanya berada di Waikabubak. Luas 

daratannya 732,42 kilometer persegi. Topografi kabupaten ini berupa rangkaian 

pegunungan dan bukit-bukit kapur yang curam. Iklimnya tropis dengan musim hujan 

relatif pendek dibandingkan kemarau. Curah hujan rata-rata cukup tinggi, terutama 

pada bulan november hingga maret. Penduduknya berjumlah sekitar 145.267 jiwa. 

Sekitar setengah penduduk kabupaten ini masih memeluk agama tradisional Marapu. 

Penduduk yang lain adalah pemeluk agama Protestan, Katolik, Islam, Hindu dan 

sisanya adalah Budha. Kenyataan ini diakibatkan karena masih kuatnya 

pengaruh adat-istiadat mereka. Sebagian besar penduduk di kabupaten ini bergantung 

hidup pada sektor pertanian. Sektor peternakan juga merupakan nafkah tambahan 

utama penduduk setempat. Kerbau banyak digunakan dalam pelaksanaan upacara 

adat, selain itu kerbau juga digunakan untuk menggarap tanah pertanian (BPS Kab. 

Sumba Barat, 2012). 

Masyarakat Sumba Barat adalah masyarakat kolektif yang bercorak 

komunalistik dan asosiatif. Prinsip hidup masyarakat Sumba adalah prinsip 

keseimbangan diantara semua makhluk hidup. Prinsip keseimbangan ini tidak hanya 

berlaku dalam kehidupan antara manusia tetapi juga dengan fauna, flora dan semua 

bentuk kehidupan dalam alam semesta termasuk dengan Pencipta (sabana 

sandlewod). Dalam ajaran Marapu manusia sebagai makhluk hidup yang di dalam 

kehidupannya harus menyesuaikan diri dengan alam semesta. Manusia menyadari 
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bahwa alam semesta diatur oleh Yang Maha Kuasa sehingga wajar  apabila manusia 

menuruti kehendak Yang Maha Kuasa, untuk itu dalam ajaran Marapu ketidaktaatan 

kepada Yang Maha Kuasa akan mendatangkan malapetaka bagi manusia. Upacara 

keagamaan (ritual pesta adat) yang dilaksanakan  merupakan wujud ucapan syukur 

manusia kepada Yang Maha Kuasa, dan wujud ucapan syukur itu adalah ketaatan 

pada kehendak alam. 

Pola hidup masyarakat Sumba Barat adalah orientasi ke masa lampau yang 

berlebihan, ketergantungan pada orang lain yang cukup besar, puas dengan apa yang 

dimiliki, pemanfaatan waktu yang tidak efektif, dan hidup boros. Kenyataan ini dapat 

dilihat dari kegiatan upacara/pesta adat yang mengakibatkan pengeluaran dana yang 

begitu besar tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonominya, hanya demi 

mempertahankan harga diri atau gengsi semata yang mana hanya bersifat sesaat. Sifat 

konsumtif masyarakat Sumba Barat yang cenderung boros dengan cara membantai 

ternak, menghabiskan dana secara tidak bijaksana ditambah lagi apabila dana yang 

digunakan itu bukan milik sendiri tetapi merupakan “pinjaman“. Hal ini pada 

gilirannya dapat menjadi beban keluarga yang akhirnya dapat mengakibatkan 

terjadinya kemiskinan dan konflik sosial (Djima, 2008). 

Pembangunan di bidang ekonomi merupakan suatu tuntutan yang harus 

diprioritaskan baik dalam skala kebijakan nasional maupun kebijakan daerah. Dasar 

pemikirannya adalah dengan pembangunan ekonomi akan menciptakan peningkatan 

pendapatan yang akan membawa dampak menyeluruh pada peningkatan 

kesejahteraan. 

Namun pada kenyataannya, hasil yang diperoleh tidak seperti yang 

diharapkan. Kepentingan pembagian hasil pembangunan merupakan masalah pokok 

yang dihadapi. Pendapatan perkapita baik nasional maupun regional sebagai salah 
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satu indikator pertumbuhan ekonomi memang telah menunjukkan adanya 

peningkatan, namun belum merata secara keseluruhan. Jika dikaitkan dengan 

pemerataan pendapatan, maka telah terjadi gap antara masyarakat berpendapatan 

tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah sehingga kemiskinan/ketimpangan 

tetap membelenggu kehidupan masyarakat (Chambers, 1983). 

Sifat sosial masyarakat Sumba merupakan wujud dari pengakuan terhadap 

adanya perbedaan dalam diri setiap manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin. 

Adapun gap antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah juga terdapat pada 

masyarakat sumba, hal ini dapat dilihat dari kegiatan pesta adat yang dilakukan, 

dimana ketika masyarakat berpenghasilan tinggi (kaya) melakukan kegiatan pesta 

adat dengan cara membantai banyak hewan sebagai bentuk ucapan syukur mereka, hal 

ini juga diikuti oleh masyarakat berpenghasilan rendah (miskin) dengan meminjam 

dana untuk melakukan upacara pesta adat tersebut, Sehingga kemiskinan tetap 

membelenggu pada masyarakat Sumba Barat.  

Fenomena hidup boros yang terjadi di masyarakat Sumba Barat, dapat dilihat 

dari pembantaian hewan pada saat upacara pesta adat dan upacara kematian, dimana 

hewan yang dibantai itu berupa kerbau, kuda, sapi, dan babi dengan jumlah yang 

besar sekitar 30-50 ekor hewan. Padahal harga hewan di Sumba juga relatif mahal, 

seperti kerbau yang harganya 10.000.000-50.000.000/ekor. Masyarakat Sumba Barat 

juga memiliki adat istiadat dan budaya yang kuat, sebagai salah satu identitas diri. 

Oleh sebab itu pembangunan berwawasan lingkungan dengan pendekatan sosial 

budaya menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah.   

Bertolak pada pemikiran diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat 

menempuh suatu kebijakan alternatif sebagai suatu terobosan yang berorientasi pada 

pembangunan ekonomi dengan pendekatan sosial budaya yang dikenal dengan 
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“Gerakan Hidup Hemat“. Pemerintah mempunyai tanggung jawab melindungi dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan upaya-upaya 

pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan 

ekonomi masyarakat secara berkesinambungan dengan tetap menjaga kelestarian 

lingkungan. Ini diperkuat dengan surat keputusan No. 453 tahun 2006 tetang 

pembentukan Tim sosialisasi Gerakan Membangun Sumba Barat Sejahtera tingkat 

kecamatan (Gerbang Sutera, 2006). Tim sosialisasi merupakan satuan tugas 

kabupaten yang bertugas pada setiap kecamatan. Setiap Tim bertanggungjawab untuk 

melakukan kegiatan: 

1. Sosialisasi Gerakan Membangun Sumba Barat Sejahtera (GERBANG 

SUTERA) pemerintah Kabupaten Sumba Barat pada tingkat kecamatan; 

2. Sosialisasi Gerakan Hidup Hemat pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan 

masyarakat pada umumnya, sebagai kegiatan mendesak yang saat ini 

dilaksanakan oleh pemerintah; 

3. Pemeriksaan persiapan lahan masyarakat pada setiap wilayah kecamatan, 

desa/kelurahan; 

4. Pemantauan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik 

yang berada dalam wilayah tugasnya agar tepat waktu dan tepat mutu. 

Adapun Gerakan Hidup Hemat di Kecamatan Kota Waikabubak yang dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat antara lain adalah: 

a. Membatasi pemotongan ternak besar pada saat upacara adat dan upacara 

kematian, dimana dengan pembatasan tersebut maka akan ada saving/sisa 

ternak yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai pendidikan, kesehatan dan 

lain sebagainya. 
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b. Membatasi penyemayaman mayat maksimal tiga hari, dimana dengan 

pembatasan tersebut maka biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk kurun 

waktu tujuh sampai empat belas hari dapat dimanfaatkan untuk membiayai 

kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan bahkan juga dapat dimanfaatkan untuk 

menabung. 

Kebijakan ini lebih menekankan pada perubahan sikap mental dan perilaku 

masyarakat Sumba Barat untuk berbudaya hidup hemat dalam pembangunan di 

Sumba Barat. Kebijakan ini merupakan salah satu kegiatan konkrit dalam 

membangun Kabupaten Sumba Barat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pelaksanaan Gerakan Hidup Hemat di Desa Kalimbukuni Kecamatan 

Kota Waikabubabak Kabupaten Sumba Barat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pelaksanaan Gerakan Hidup Hemat di Desa Kalimbukuni 

Kecamatan Kota Waikabubabak Kabupaten Sumba Barat; 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara praktis diharapkan penelitian ini menjadi kontribusi yang bermanfaat 

sebagai bahan referensi guna menambah wawasan, informasi dan pengetahuan 

yang berkaitan dengan kebijakan Gerakan Hidup Hemat terhadap Pembangunan 

di Kabupaten Sumba Barat. 

2. Secara konseptual dapat mendeskripsikan perubahan budaya yang terjadi dalam 

pelaksanaan Gerakan Hidup Hemat di masyarakat Kabupaten Sumba Barat. 
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1.5 Konsep dan Batasan Penelitian 

1.5.1. Gerakan Hidup Hemat 

Gerakan adalah sebuah himbauan agar kelompok melaksanakan 

sebuah kegiatan. Hidup Hemat, dari kata dasar hemat yang berarti mengelola 

pengeluaran agar tidak melebihi pendapatan, sehingga selisihnya dapat 

disimpan atau ditabung. Jadi Gerakan Hidup Hemat adalah perilaku kelompok 

masyarakat dalam melakukan kegiatan yang membatasi pengeluaran agar 

tidak melebihi atau sama dengan pendapatan. 

1.5.2. Kemiskinan 

Kehidupan sosial masyarakat Sumba saat ini, lebih menitikberatkan 

pada orientasi sosial budaya yang terkadang membutuhkan biaya tinggi. Hal 

ini menjadi beban bagi masyarakat yang memiliki status sosial dan 

berpengasilan rendah, sehingga menciptakan tingkat kemiskinan yang tinggi. 

Intinya kemiskinan adalah masalah multi dimensi yang kompleks menyangkut 

segi ekonomi, sosial budaya dan politik, dimana akar persoalan kemiskinan 

disebabkan oleh memudar serta lunturnya nilai-nilai luhur kemanusiaan, 

prinsip-prinsip kemasyarakatan (good governance) dan pilar-pilar 

pembangunan berkelanjutan yang melahirkan ketertutupan dan ketidakadilan 

serta kepentingan diri atau golongannya sendiri dengan tidak memperhatikan 

kelestarian lingkungan. 

1.5.3. Perubahan Sosial 

Setiap saat masyarakat selalu mengalami perubahan. Jika dibandingkan 

apa yang tejadi saat ini dengan beberapa tahun yang lalu. Maka akan banyak 

ditemukan perubahan baik yang direncanakan atau tidak, kecil atau besar, 

serta cepat atau lambat. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan sesuai 



7 

 

dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan sosial yang ada. Dimana manusia 

selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Oleh karena itu manusia 

selalu mencari sesuatu agar hidupnya lebih baik. 

1.5.4. Manajemen Perubahan 

Manajemen perubahan merupakan pendekatan struktural dalam 

periode transisi dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diharapkan di masa 

depan. Definisi manajemen perubahan termasuk pula di dalamnya proses 

perubahan manajemen organisasi dan model perubahan individual (Change 

Management). 

Lewin (1951) mengidentifikasi beberapa hal dan alasan yang harus 

dilaksanakan oleh seorang manajer dalam merencanakan suatu perubahan, 

yaitu:  

1. Perubahan hanya boleh dilaksanakan untuk alasan yang baik. 

2. Perubahan harus secara bertahap. 

3. Semua perubahan harus direncanakan dan tidak secara drastis atau 

mendadak. 

4. Semua individu yang terkena perubahan harus dilibatkan dalam 

perencanaan. 

Lewin (1951) mengembangkan model perubahan terencana dalam tiga tahapan 

yang menjelaskan bagaimana mengambil inisiatif, mengelola dan 

menstabilisasi proses perubahan. Ketiga tahap tersebut dinyatakan sebagai 

Unfreezing, Changing atau Moving, dan Reefrezing. 

 


