
14 

Bab Dua 

Kerangka Teori 
 

 

 

2.1. Pengantar 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem 

kepercayaan Marapu berfungsi menghadapi ketidakpastian dan 

ketidakamanan pangan, pada masyarakat Wunga yang hidup di 

wilayah yang kering dan sulit. Dengan menggunakan pendekatan 

etnografi, pemahaman ini diselami melalui pandangan hidup 

masyarakat Wunga dan internalisasinya ke dalam bentuk 

kepercayaan (Marapu), nilai-nilai atau values, serta praktek-praktek 

masyarakat yang terkait dengan upaya mereka untuk mendapatkan 

kepastian dan keamanan pangan khususnya, serta totalitas kehidupan 

mereka pada umumnya (strategi bertahan hidup). Untuk itu dalam 

bab ini akan dipaparkan tiga konsep terkait, yang diharapkan akan 

memperkaya peneliti dalam memahami permasalahan penelitian, 

yakni konsep tentang agama atau sistem kepercayaan masyarakat, 

konsep tentang pangan dan konsep tentang strategi bertahan hidup. 

Disamping itu, oleh karena penelitian ini didudukan dalam kontek 

pembangunan, pada bagian akhir dari bab ini akan dipaparkan juga 

konsep tentang pembangunan, khususnya konsep pembangunan 

berkelanjutan. Keterkaitan keseluruhan konsep-konsep tersebut dapat 

digambarkan berikut: 
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Gambar 2.1. 

Kerangka Teori Penelitian “Marapu Kekuatan di Balik Kekeringan” 

 

2.2. Agama: Salah Satu Bentuk dari Kebudayaan 

Agama atau sistem kepercayaan suatu masyarakat adalah salah satu 

bentuk dari kebudayaan, yang diterima tanpa sadar atau tanpa 

dipikirkan, dan proses pewarisannya dilakukan melalui komunikasi 

dan peniruan dari satu generasi ke generasi berikutnya (lihat 

Liliweri, 1997:8). Oleh karena itu, untuk memahami agama dengan 

baik, membutuhkan pemahaman tentang kebudayaan, baik batasan 

kebudayaan maupun bentuk-bentuk kebudayaan.  

 Liliweri (1997:10) mencatat 3 karakteristik penting dari 

sejumlah pengertian kebudayaan yang diidentifikasi. Pertama, 

kebudayaan merupakan satu unit interpretasi, ingatan dan makna 

yang ada di dalam manusia dan bukan sekedar dalam kata-kata. Ia 
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meliputi kepercayaan, nilai-nilai dan norma. Kedua, kebudayaan 

mempengaruhi perilaku manusia, karena setiap orang menampilkan 

kebudayaannya tatkala dia bertindak. Ketiga, kebudayaan melibatkan 

karakteristik suatu kelompok dan bukan sekedar pada individu. 

 Untuk memahami kebudayaan, termasuk sistem 

kepercayaan, Liliweri (1997:11) mengemukakan tiga pendekatan 

yang lazim digunakan. Pertama, pendekatan deskriptif, yakni 

memahami kebudayaan melalui proses pendeskripsian rincian 

pengetahuan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, dan setiap 

kemampuan atau kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok 

masyarakat dari kebudayaan tertentu. Hal ini didasarkan pada 

pemahaman bahwa kebudayaan itu merupakan keseluruhan 

kompleks yang di dalamnya meliputi pengetahuan, seni, moral, 

hukum, adat-istiadat, dan setiap kemampuan atau kebiasaan yang 

dilakukan oleh seseorang sebagai anggota suatu masyarakat. Kedua, 

pendekatan bawaan sosial, yakni memahami kebudayaan melalui 

usaha mempelajari bawaan sosial dari sekelompok orang di dalam 

kebudayaan tertentu. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa 

kebudayaan merupakan warisan dari orang dewasa kepada anak-

anak. Bahwa manusia tidak dilahirkan dengan kebudayaan, tetapi 

kebudayaan itu dipelajari oleh manusia sepanjang kehidupannya. 

Proses belajar itu merupakan salah satu bentuk ―bawaan sosial‖, 

yang dimiliki manusia sejak dia dilahirkan. Ketiga, pendekatan 

perseptual, yakni memahami kebudayaan melalui penelitian terhadap 

persepsi suatu kelompok masyarakat terhadap dunia, dan persepsi itu 

dapat diamati melalui perilaku manusia setiap hari, sebagai wujud 

nyata dari persepsi mereka. Hal ini didasari pada pemahaman bahwa 

kebudayaan dibentuk oleh perilaku manusia dan perilaku itu 

merupakan hasil persepsi manusia terhadap dunianya. Perilaku 
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tersebut merupakan perilaku terpola karena tampilannya berulang-

ulang secara konsisten sehingga diterima sebagai pola-pola budaya. 

 Untuk itu, dalam upaya untuk memahami sistem 

kepercayaan Marapu dalam hubungannya dengan praktek-praktek 

upaya mempertahankan kehidupan, khususnya dalam mengatasi 

ketidakpastian dan ketidakamanan pangan, dibutuhkan penelitian 

secara cermat terhadap persepsi Masyarakat Wunga tentang dunia 

mereka (worldview), sistem kepercayaan (belief), nilai-nilai yang 

diyakini (values), dan keseluruhan perilaku (actions) mereka sebagai 

pengejawantahan dari pandangan hidup, kepercayaan dan nilai-nilai 

yang ada.   

 

2.3. Agama dan Kepercayaan Lokal Marapu 

Dalam penelitian ini, agama atau sistem kepercayaan dilihat dalam 

perspekti fungsional, yakni sebagai sistem sosial yang berada di 

masyarakat dan memiliki fungsi tertentu bagi penganut-penganutnya. 

Hal ini terkait dengan tujuan dari penelitian ini, yakni ingin 

memperoleh pemahaman bagaimana sistem kepercayaan Marapu 

sebagai agama suku Masyarakat Wunga berfungsi dalam 

menghadapi ketidakpastian dan ketidakamanan pangan, dalam 

kehidupan mereka di daerah yang kering dan sulit. 

Hendropuspito (1983:34) memberikan batasan agama yang 

sangat sesuai dengan perspektif ini yakni: ―suatu jenis sistem sosial 

yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos pada 

kekuatan-kekuatan nonempiris yang dipercayai dan didayagunakan 

untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas 

umumnya.‖ Agama dikatakan sebagi satu jenis sistem sosial oleh 

karena agama dipahami sebagai satu fenomena sosial, satu peristiwa 
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kemasyarakatan, suatu sistem sosial yang dapat dianalisa, dan terdiri 

dari satu kompleks kaidah, peraturan yang saling terkait dan terarah 

pada tujuan tertentu. Agama juga dikatakan berporos pada kekuatan-

kekuatan nonempiris oleh karena agama secara khas berkaitan 

dengan kekuatan-kekuatan dari ―dunia lain‖ yang diyakini berasal 

dari sesuatu yang lebih tinggi dan melampaui kekuatan manusia. 

Dengan kekuatan tersebut, agama dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia, mencapai keselamatan baik dalam dunia saat ini 

maupun dunia setelah kematian manusia. 

Dalam pemahaman yang demikian, dapat disimpulkan 

bahwa agama berfungsi untuk menolong manusia mencapai 

keselamatan baik di dunia kehidupannya saat ini, maupun dunia 

setelah kematian. Haviland (2008:316) lebih tegas mengatakan 

bahwa agama berfungsi untuk ―reduces the fears and anxieties of 

individuals‖. Juga dikatakan bahwa agama adalah to prompt 

reflection concerning conduct. In this context, religion plays a role 

in social control, does not rely on law alone. Dengan demikian 

agama berkaitan dengan nilai-nilai moral sebagai rujukan bagi fungsi 

kontrol sosial dari agama. 

Durkheim (1995:419) merumuskan: ―The real function of 

religion is not to make us think, to enrich our knowledge, nor to add 

to the conceptions which we owe to science others of another origin 

and another character, but rather, it is to make us act, to aid us to 

live. The believer who has communicated with his god is not merely 

a man who sees new truths of which the unbeliever is ignorant; he is 

a man who is stronger. He feels within him more force, either to 

endure the trials of existence or to conquer them.‖ Dengan demikian 

agama menjadi sangat fungsional, sebagai sumber kekuatan yang 

membantu pemeluknya untuk hidup, yakni bertindak mengatasi 

kesulitan hidup. Para pemeluknya akan merasakan kekuatan lebih 
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dalam dirinya, baik untuk bertahan dalam ujian-ujian kehidupan atau 

untuk menaklukkannya. 

Hendropuspito (1983:38-48) menguraikan 3 fungsi agama,  

yakni fungsi edukatif, fungsi penyelamatan dan fungsi pengawasan 

sosial (social control). Fungsi edukatif berkaitan dengan fungsi 

agama dalam pengajaran yang otoritatif. Bahkan dalam hal-hal yang 

sakral tidak dapat disalah. Fungsi penyelamatan berkaitan dengan 

fungsi agama yang menyelamatkan manusia, baik dalam 

kehidupannya saat ini maupun kehidupan sesudah kematian. 

Sedangkan fungsi kontrol sosial berkaitan dengan fungsi agama 

untuk mendorong pengikut-pengikutnya melaksanakan hal-hal yang 

baik, serta melarang mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak 

baik. Baik tidaknya terkait dengan norma-norma sosial yang berlaku 

atas masyarakat tersebut. 

Agama, baik pengertian maupun fungsinya sebagaimana 

diutarakan Hendropuspito (1983), Haviland (2008) dan Durkheim 

(1995) bersifat positif, menjadi sumber kekuatan yang menolong 

bagi mereka yang percaya dalam mengatasi kesulitan kehidupan 

yang mereka hadapi. Agama berfungsi untuk menghilangkan rasa 

takut bagi pemeluknya dalam menghadapi situasi sulit. Sebaliknya, 

Marx melihat peran dan fungsi agama secara terbalik (dalam Suseno 

2005:73). Bagi Marx, agama hanyalah tanda keterasingan. 

―Keterasingan manusia dalam agama adalah ungkapan keterasingan 

yang lebih mendalam. Agama hanyalah sebuah pelarian karena 

realitas memaksa manusia untuk melarikan diri. Agama adalah 

realitas hakikat manusia dalam angan-angan karena hakikat manusia 

tidak mempunyai realitas yang sunggung-sungguh. Agama adalah 

sekaligus ungkapan penderitaan yang sungguh-sungguh dan protes 

terhadap penderitaan yang sungguh-sungguh.‖ Pada bagian lain 

diungkapkan bahwa Agama menurut Marx adalah candu rakyat. 
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―Candu itu memberikan kepuasan, tetapi kepuasan itu semu karena 

tidak mengubah situasi buruk si pecandu. Seperti candu, agama 

memberikan kepuasan semu tanpa mengubah situasi buruk orang 

kecil. Agama menjanjikan ganjaran akhirat bagi orang yang dengan 

tabah menerima nasib. Dengan demikian rakyat kecil bukannya 

memperjuangkan perbaikan nasib mereka, tetapi malah bersedia 

menerima penghisapan dan penindasan yang dideritanya.‖  

Dalam konteks kehidupan masyarakat Sumba, keberadaan 

Marapu sebagai kepercayaan lokal cenderung memiliki peran yang 

bersifat menolong. Terlepas dari adanya batasan bahwa Marapu 

merupakan roh yang berbuat kejahatan sebagaimana dikemukakan 

De Roo van der Alderwerelt (dalam Wellem, 2004), sistem 

kepercayaan ini justru mendorong pengikut-pengikutnya 

melaksanakan hal-hal yang baik, serta melarang mereka untuk 

melakukan hal-hal yang tidak baik. Hal ini dibahas secara mendetail 

oleh Oe. H. Kapita (1970) dan D.H. Wohangara dan Ratoebanjoe 

(tanpa tahun). Intinya adalah Marapu merupakan sistem kepercayaan 

lokal masyarakat Sumba yang secara langsung memberikan 

keamanan sosial pada masyarakat. D.H. Wohangara dan Ratoebanjoe 

paling tidak mencatat ada VI kali musyawarah adat besar yang 

dilakukan para tokoh adat untuk membicarakan dan menyepakati 

berbagai sistem kehidupan bersama sejak pertama kali mereka 

mendarat dan mendiami Pulau Sumba di muara Sungai Kadahang 

(wilayah Haharu). 

 Pemahaman tentang sistem kepercayaan lokal seperti 

Marapu, dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Qoyim (2003:9) 

menggambarkan, sistem kepercayaan lokal mengandung dua 

dimensi, yakni: (a) kepercayaan dan ajaran, dan (b) tingkah laku dan 

keberagamaan (religiousity) atau pengejawantahan kepercayaan dan 

ajaran dalam perilaku pengikut suatu agama. Lebih lanjut diuraikan, 
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dalam paradigma positifistik, dua dimensi tersebut berhubungan 

secara kausalistik. Artinya, kepercayaan dan ajaran agama 

mempengaruhi tingkah laku dan religiusitas penganutnya.  

Religiusitas dapat diidentifikasi dalam beberapa bentuk. 

Stark and Glock (1974:14-16) membagi ke dalam lima bentuk, 

yakni: Kepercayaan, Ritual, Pengalaman, Pengetahuan, dan 

konsekuensi. Hal itu diuraikan sebagai berikut: 

(a) Selain meyakini kepercayaan, penganut kepercayaan juga 

menginginkan agar kebenaran yang diyakini dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

(b) Penganut kepercayaan mengembangkan gagasan-gagasan yang 

dipandang ideal tentang suatu tatanan masyarakat. 

(c) Penganut kepercayaan juga mengembangkan pengetahuan-

pengetahuan yang bersumber dari kepercayaan mereka. Wujud 

dari pengetahuan ini misalnya terlihat dari pandangan teologis, 

konsep keilahian, tatanan masyarakat, dan juga budaya fisik 

seperti arsitektur rumah dan teknologi yang dikembangkan. 

(d) Penganut kepercayaan juga merefleksikan cara hidup 

masyarakat sebagai konsekuensi dari ajaran agamanya. 

Misalnya kerja keras, solidaritas, kerjasama, dan lain-lain. 

Qoyim (2003:2) menjelaskan, dari sudut pandang 

antropologi, agama tidak pernah dibedakan menjadi agama resmi 

maupun agama lokal, melainkan dilihat menurut asal-usul 

terbentuknya suatu agama dalam kehidupan masyarakat, yakni 

agama yang berdasarkan kepada wahyu dari Tuhan atau sering 

disebut agama samawi, dan agama yang berdasarkan pada budaya 

masyarakat itu sendiri. Agama wahyu adalah agama yang dibawa 

oleh para Rasul dan Nabi berdasarkan wahyu Alkhalik dipakai 
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sebagai tuntunan hidup umat manusia. Sementara itu agama budaya 

tidak berdasarkan wahyu, melainkan berdasarkan pada pikiran 

manusia dan getaran jiwa yang disebut emosi keagamaan atau 

religious emotion. Dorongan inilah yang menimbulkan kepercayaan 

adanya zat gaib, supranatural dan menimbulkan perilaku religius, 

seperti pemujaan, permintaan (doa) dan sebangsanya. Qoyim 

memberikan ciri-ciri agama lokal antara lain tidak mengenal kitab 

suci sebagaimana agama wahyu. Andaikan dijumpai ajaran yang 

disakralkan oleh mereka, biasanya merupakan pemikiran filsafati 

dari para pemimpin agama tersebut, termasuk di dalamnya ajaran 

moral dan tradisi serta pengabdian manusia kepada yang gaib.  

Marapu merupakan kepercayaan dari masyarakat lokal yang 

mendiami Pulau Sumba. Dari studi yang pernah dilakukan berkaitan 

dengan Marapu, pengertian marapu dimaknai secara beragam oleh 

beberapa penulis. Dari pemaknaan yang bersifat sempit, hingga 

pemaknaan yang bersifat lebih luas. Hal ini tergambar sebagaimana 

dipaparkan Wellem (2004:41).  

 

‖L. Onvlee berpendapat bahwa kata Marapu terdiri dari dua 
kata, yaitu ma dan rapu. Kata ma berarti ‖yang‖ Sementara 
itu kata rapu berarti ‖dihormati‖ dan didewakan.  A.A. 
Yewangoe menduga kata Marapu terdiri dari dua kata, yaitu 
ma dan rappu. Kata ma berarti ‖yang‖ dan rappu artinya 
‖tersembunyi.‖ Dengan demikian, Marapu berarti ‖yang 

tersembunyi‖ atau ‖sesuatu yang tersembunyi,‖ ‖yang tak 
dapat dilihat.‖ Yewangoe juga memberi kemungkinan lain. 
Ia mengatakan bahwa terdapat kemungkinan kata Marapu 
terdiri dari dua kata, yaitu kata mera dan appu. Mera berarti 
‖serupa‖ dan appu berarti ‖nenek moyang.‖ Marapu artinya 
‖serupa dengan nenek moyang.‖ W. Pos mengatakan bahwa 
Marapu bukanlah dewa tetapi suatu roh pelindung rumah 
dan negeri, sedangkan De Roo van der Alderwerelt 

mengatakan bahwa Marapu adalah roh yang berbuat jahat. 
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D.K. Wielenga dalam beberapa tulisannya mengatakan 
Marapu adalah dewa, roh pelindung, arwah orang mati.‖ 

 

Peneliti sendiri cenderung memahami Marapu sebagai 

arwah para leluhur yang dipercayai memiliki kekuatan supranatural 

dan berfungsi untuk menjembatani hubungan vertikal antara manusia 

dengan Alkhalik yang tertinggi. Melalui Marapu, manusia diberi 

berkat dan pertolongan, jika manusia menyembah mereka dan 

menunjukkan perilaku yang baik. Jika tidak, manusia akan mendapat 

bencana atau mendapat masalah dalam kehidupan mereka. 

Batasan tentang Marapu di atas menggambarkan bentuk 

pemujaan masyarakat Sumba terhadap leluhur mereka. Dhavamoni 

(1995:79) membedakan dua bentuk yang berbeda dari kepercayaan 

dan praktik yang berkenaan dengan leluhur. Pertama, pemujaan 

terhadap leluhur merupakan kumpulan sikap, kepercayaan dan 

praktik berhubungan dengan pendewaan orang-orang yang sudah 

meninggal dalam satu komunitas, khususnya dalam hubungan 

kekeluargaan. Akan tetapi ada banyak kasus yang orang mati tidak di 

ilahikan, melainkan dianggap sebagai mahkluk-mahkluk berkuasa 

yang kebutuhannya harus dipenuhi. Kedua, bentuk pemujaan 

tersebut mengandaikan bahwa leluhur yang telah meninggal 

sebenarnya masih hidup dalam wujud yang efektif dan bisa campur 

tangan dalam kehidupan manusia, oleh karenanya harus ditenangkan, 

atau bahwa kegiatan manusia sendiri dapat mengembangkan 

kesejahteraan leluhur yang telah meninggal dalam kehidupan 

berikutnya. 

Pemujaan kepada Marapu dilakukan melalui berbagai ritual 

(hamayangu) yang berkaitan dengan seluruh kehidupan Masyarakat 

Wunga. Dalam hubungannya dengan usaha produksi pangan, 

Masyarakat Wunga mengenal 14 jenis ritual, yakni mencakup 
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penyiapan bibit, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, 

hingga pasca panen, baik ritual untuk tanaman jagung, ubi kayu, 

maupun untuk tanaman kacang. Ritual dilakukan secara bersama 

(kolektif) dalam bentuk penyampaian doa dan pemberian barang-

barang persembahan seperti sirih-pinang, darah dan daging Ayam, 

serta darah dan daging Babi. Ritual dilaksanakan di beberapa tempat, 

baik di rumah maupun di luar rumah (pada Katoda atau tugu 

sembahyang). Ritual juga menggunakan simbol-simbol. Katoda 

merupakan simbolisasi dari kehadiran Marapu. Di bawah Katoda di 

letakkan Kawadak (emas perak) yang menggambarkan tikar atau alas 

duduk dari Marapu. Dillistone (2002:20) mengungkapkan bahwa 

simbol adalah: ‖Sebuah kata, barang, objek, tindakan atau pribadi 

yang konkret, yang mewakili, menggambarkan, mengisyaratkan, 

menandakan, menyelubungi, menyampaikan, menggugah, 

mengungkapkan, mengingat, merujuk, atau berdiri menggantikan 

sesuatu yang lebih besar atau transenden.‖ Dengan demikian dapat 

dikatakan Katoda merupakan simbol yang menggambarkan dan 

menisyaratkan kehadiran Marapu di tempat tersebut. Marapu ini 

digambarkan duduk di atas tikar yang disimbolkan oleh kawadak. 

Ritual menurut Dhavamony, (1995:175) dapat dibedakan 

menjadi empat macam yakni: 

(a) Tindakan magis yang dikaitkan dengan penggunaan bahan-

bahan yang bekerja karena daya-daya mistis; 

(b) Tindakan religius, kultus para leluhur, juga bekerja dengan cara 

ini; 

(c) Ritual konstitutif yang mengungkapkan atau mengubah 

hubungan sosial dengan merujuk pada pengertian-pengertian 

mistis. Dengan cara ini upacara-upacara kehidupan menjadi 

khas; dan 
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(d) Ritual faktitif, yang meningkatkan produktivitas atau kekuatan, 

atau pemurnian dan perlindungan, atau dengan cara lain 

meningkatkan kesejahteraan materi suatu kelompok. Ritual 

faktitif berbeda dari ritual konstitutif, karena tujuannya lebih 

dari sekadar pengungkapan atau perubahan hubungan sosial. Dia 

tidak saja mewujudkan korban untuk para leluhur dan 

pelaksanaan magi, namun juga pelaksanaan tindakan yang 

diwajibkan oleh anggota kelompok dalam konteks peranan 

sekular mereka. 

 

 Dalam pemahaman akan Marapu sebagai sistem pemujaan 

kepada leluhur, Masyarakat Wunga menempatkan Marapu sebagai 

sumber ―kekuatan‖ untuk mengatasi ketidakpastian dan 

ketidakamanan pangan yang mereka hadapi dalam kehidupan di 

wilayah yang kering dan sulit. Sebagaimana kerangka konseptual 

religiosity dari Stark and Glock (1974:14-16), manifestasi 

kepercayaan Masyarakat Wunga terhadap Marapu terefleksi dalam 

cara hidup masyarakat sebagai konsekuensi dari ajaran agamanya, 

yakni saling menolong (praktek mandara), dan kerjasama (praktek 

pawandang). 

 

2.4. Ketahanan Pangan 

Persoalan kekurangan pangan adalah permasalahan klasik yang 

kerap dihadapi masyarakat NTT, terutama masyarakat Sumba Timur 

yang hidup di wilayah kering. Kondisi fisik tanah yang keras dan 

berbatu, rendahnya curah hujan serta serangan hama belalang 

(terutama Belalang Kembara atau Locusta migrotoria) merupakan 

faktor-faktor pembatas dari tidak optimalnya produksi usaha 
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pertanian masyarakat sebagai sumber pangan utama rumah tangga di 

wilayah ini. Persoalan kapasitas produksi ini menjadi semakin 

penting dipersoalkan seiring dengan meningkatnya jumlah 

penduduk, yang berarti meningkatnya konsumsi. Lassa (2010:7) 

bahkan mencatat kalau Ormeling sejak 60-an tahun lalu sudah 

menyatakan kekuatirannya berkaitan dengan permasalahan ini. 

 Sementara itu diskursus ketahanan pangan juga terus 

diwacanakan baik pada skala regional NTT mapun skala Nasional. 

Lassa (2010:7) mencatat dua mainstream, yakni dari kalangan 

pemerintah dan universitas yang masih terkurung dengan paradigma 

Maltusian pada satu sisi, dan kalangan NGO serta Organisasi 

Masyarakat Sipil yang cenderung menghembuskan jargon 

―Kedaulatan Pangan‖ pada sisi yang lain. Inti dari kedaulatan pangan 

adalah mendorong sistem produksi sendiri dan berorientasi lokal. 

Menurut Lassa, jargon kedaulatan pangan ini memiliki argumentasi 

yang cukup kuat dalam konteks masyarakat di NTT, yakni secara 

faktual penghidupan masyarakat pedesaan di NTT, sesungguhnya 

sudah, sedang dan akan terus (terpaksa/dipaksa) untuk ―diceraikan‖ 

atau dipisahkan dari pertanian dan tanahnya sendiri. Walaupun apa 

yang ditengarai ini belum terlalu dirisaukan Masyarakat Wunga 

secara umum, persoalan keterbatasan lahan potensial mulai 

dirasakan. Wilayah-wilayah cekungan sebagai wilayah endapan yang 

selama ini digunakan sebagai lahan pertanian, sudah mulai penuh 

terisi. Bukan tidak mungkin, pada masa-masa mendatang, seiring 

bertambahnya jumlah penduduk, akses masyarakat terhadap lahan 

potensial termasuk juga akses pada sumber-sumber daya alam 

lainnya yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka akan 

semakin terbatas, atau bahkan terputus. Akses yang dimaksud adalah 

sebagaimana Bebbington (1999:2039), yakni ―access to resources 

means that individuals, households, or groups are able to use these 
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as assets that can create a stream of benefits.‖ Resources di sini 

adalah resources yang dapat diakses dan dapat diupayakan menjadi 

bernilai atau yang didefinisikan juga sebagai kapital (Valdivia: 

2001:6).  

Batasan ketahanan pangan cukup beragam. Von Braun at. 

al (1992:6) memberikan batasan food security: ―as access by all 

people at all times to food required for a healthy life‖. Ditambahkan 

juga, akses ke makanan yang dibutuhkan adalah perlu, tetapi bukan 

syarat yang cukup untuk hidup sehat. Sejumlah faktor lain, seperti 

kesehatan dan sanitasi lingkungan dan rumah tangga atau kapasitas 

publik untuk merawat anggota masyarakat rentan, juga ikut bermain. 

Pemerintah Indonesia melalui UU RI No. 7 tahun 1996 memberikan 

batasan ketahanan pangan sebagai: ―kondisi terpenuhinya pangan 

bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang 

cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.‖ 

Sementara itu FAO (1996), memberikan batasan ketahanan pangan 

mencakup empat komponen penting, yakni: Pertama, berkaitan 

dengan kecukupan pangan; kedua, stabilitas ketersediaan pangan dari 

tahun ke tahun; ketiga, aksesibilitas terhadap pangan; dan keempat, 

kualitas dari pangan. Tim Peneliti dari PPK LIPI (2006:1) 

menguraikan keempat komponen tersebut sebagai berikut: 

(a) Ketersediaan pangan mengacu kepada pangan yang cukup dan 

tersedia dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan 

konsumsi rumah tangga. Untuk rumah tangga di wilayah NTT 

ukuran ketersediaan pangan mengacu pada jarak waktu antara 

satu musim panen dengan musim panen berikutnya (365 hari). 

Hal ini terkait dengan masa panen jagung sebagai makanan 

utama di wilayah ini yang hanya satu kali dalam satu tahun. 
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(b) Stabilitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga 

berkaitan dengan kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi 

makan anggota rumah tangga dalam sehari. Untuk wilayah 

NTT, satu rumah tangga dikatakan memiliki stabilitas 

ketersediaan pangan jika mempunyai persediaan pangan diatas 

365 hari dan anggota rumah tangga dapat makan 3 (tiga) kali 

sehari sesuai dengan kebiasaan makan penduduk di daerah ini. 

(c) Aksesibilitas terhadap pangan berkaitan dengan kemudahan 

masyarakat dalam memperoleh pangan. Hal ini terkait dengan 

kepemilikan lahan dan cara masyarakat tersebut memperoleh 

pangan. Pemilikan lahan terdiri dari pemilikan langsung jika 

masyarakat memiliki lahan, dan pemilikan tidak langsung jika 

masyarakat tidak memiliki lahan. Sementara itu cara 

masyarakat memperoleh pangan bisa terdiri dari produksi 

sendiri atau membeli. 

(d) Kualitas pangan berkaitan pemenuhan kebutuhan gizi 

berdasarkan jenis pangan yang dikonsumsikan masyarakat. 

Ukuran yang digunakan adalah dengan melihat ada atau tidak 

adanya bahan makanan yang mengandung protein hewani dan 

atau nabati. Oleh karena itu, biasanya kualitas pangan dilihat 

dari data pengeluaran untuk konsumsi makanan (lauk-pauk) 

sehari-hari yang mengandung protein hewani dan atau nabati. 

Berdasarkan kriteria ini, dapat diklasifikasikan tiga jenis rumah 

tangga berdasarkan kualitas pangan, yakni: (a) kualitas pangan 

baik jika rumah tangga memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk 

berupa protein hewani dan nabati atau protein hewani saja; (b) 

kualitas pangan kurang baik jika memiliki pengeluaran untuk 

lauk pauk berupa protein nabati saja; dan (c) kualitas pangan 

tidak baik jika tidak memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk 

berupa protein hewani maupun nabati. Ukuran kualitas pangan 
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tidak mempertimbangkan jenis makanan pokok oleh karena 

kandungan energi dan karbohidrat antara beras, jagung dan ubi 

kayu/tiwul dipandang tidak berbeda secara signifikan. 

 

Batasan tentang ketahan pangan di atas lebih 

menggambarkan pandangan orang luar tentang kemampuan 

masyarakat membangun ketahanan pangan bagi kelangsungan 

kehidupan mereka. Masyarakat Wunga sendiri memiliki batasan 

ketahanan pangan yang berbeda, sebagaimana dicatat peneliti dari 

hasil Focus Group Discussion yang dilakukan dengan sejumlah 

Masyarakat Wunga: 

(a) Pangan aman jika tersedianya hujan yang cukup dan tidak putus 

sampai dengan masa panen. 

(b) Pangan aman jika tidak adanya hama yang menyerang tanaman 

jagung, seperti hama putih dan hama belalang yang dapat 

merusak tanaman. 

(c) Pangan aman jika masih tersedia iwi di hutan, ikan di laut, Sapi 

atau Kuda di padang, serta Ayam, Babi atau Kambing di bawah 

kolong rumah. Karena kalau tidak ada makanan,  barang-barang 

ini bisa dijual untuk membeli makanan. 

(d) Pangan aman jika hubungan kekerabatan masih terpelihara. 

Karena kerabat bisa diminta bantuan tenaga untuk bekerja atau 

memberikan makanan saat mengalami kesulitan makan. 

(e) Pangan aman jika masih mempunyai sisa jagung yang bagus 

untuk bibit. 
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(f) Pangan aman jika masih mempunyai jagung atau ubi kayu, 

sebagai jaga-jaga (cadangan) untuk membantu mereka yang 

mengalami kesulitan makan. 

 

Dikaitkan dengan konsep ketahanan pangan yang 

diintrodusir FAO, prioritas ketahanan pangan Masyarakat Wunga 

adalah lebih pada kecukupan dan akses pangan. Sementara itu 

stabilitas apalagi kualitas pangan tidak menjadi prioritas mereka. 

Bagi Masyarakat Wunga, mereka tidak terlalu kuatir dengan kondisi 

pangan yang tidak stabil. Yang penting mereka masih memiliki akses 

terhadap berbagai kemungkinan lain yang dapat diupayakan untuk 

mendapatkan pangan. Misalnya masih adanya hewan atau ikan hasil 

tangkapan untuk dijual. Demikian halnya dengan kualitas makanan. 

Masyarakat lebih mementingkan efek ‖kenyang‖ dari pada ‖gizi‖. 

Gizi bagi Masyarakat Wunga lebih dikaitkan dengan apa yang 

dimakan tidak membuat mereka sakit. Dengan kata lain, buat mereka 

yang terpenting adalah apa yang dimakan dapat membuat kenyang 

dan tidak membuat mereka sakit. 

 

―Kita makan makanan yang ada saja. Kita tidak terlalu pikir 
itu bergizi atau tidak. Kita tidak terlalu tau juga yang 
dimaksud dengan bergizi itu apa. Yang penting anak-anak 

kenyang, kita orang dewasa juga kenyang. Kalaupun lagi 
susah, yang penting anak-anak. Kita orang dewasa bisa 
tahan-tahan sedikit. Buat kita, apa yang kita makan dan 
anak-anak makan tidak membuat sakit saja, itu sudah 
bagus.‖ (Guru Martha3)  

 

                                                
3  Wawancara dengan Guru Martha, di Tanarara, 3 Juli 2010. 
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Hal lain yang perlu dicermati adalah berkaitan dengan 

konsep kecukupan pangan FAO dan kecukupan pangan menurut 

Masyarakat Wunga di atas. Kecukupan pangan bagi Masyarakat 

Wunga tidak terbatas pada tersedianya pangan dalam jumlah yang 

cukup untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga sebagaimana 

rumusan FAO, tetapi juga jumlah yang cukup, yang memampukan 

mereka berbagi dengan orang lain yang membutuhkan 

pertolongannya. Setiap orang yang datang mandara4 kepada mereka, 

pasti akan diberikan sesuai dengan kecukupan pangan untuk mereka 

dan juga untuk yang datang mandara. Mereka tidak terlalu 

memperdulikan apakah dengan membagi makanan yang mereka 

miliki, akan mengganggu stabilitas pangan rumah tangga mereka. 

Yang terpenting adalah saling memberi (terjadi pada aktivitas 

mandara). Ini berarti sistem ketahanan pangan yang dikembangkan 

tidak bersifat statis pada tingkat uma atau rumah tangga besar 

(extended family), tetapi juga secara fleksibel, bisa mencakup 

ketahanan pangan masyarakat secara lebih luas. 

What we eat depends on what food we able to acquire 

(Dreze, 2002:9). Untuk itulah mekanisme untuk mendapatkan makan 

bagi masyarakat merupakan hal yang paling penting untuk menjamin 

kelangsungan hidup mereka. Mekanisme ini dapat dikaitkan dengan 

empat entitlement dari Amartya Sen (1981:2), yakni: (1) trade-based 

entitlement; (2) production-based entitlement; (3) own-labour 

entitlement; dan (4) inheritance and transfer entitlement. Trade-base 

entitlement  merujuk kapada kemampuan untuk memiliki aset yang 

bisa diperdagangkan demi untuk mendapatkan pangan. Production-

                                                
4  Mandara adalah kegiatan untuk pergi mencari bahan pangan ke tempat 

lain dengan cara menukar ssesuatu seperti ikan kering, ikan kecil, garam, 
ayam dan Kambing. Mandara bersifat tukar menukar yang dapat 
dilakukan dengan kerabat ataupun dengan orang lain yang tidak 

memiliki hubungan kekerabatan. 
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based entitlement merujuk pada kemampuan menyediakan pangan 

atas dasar produksi sendiri. Own-labour entitlement merujuk kepada 

kemampuan untuk menjual tenaga guna mendapatkan pangan secara 

layak. Sementara itu yang dimaksud dengan transfer and remittance 

adalah penjaminan dari negara ataupun komunitas sosial yang ada 

demi ketersediaan pangan bagi tiap individu dalam situasi normal 

dan krisis.  

Dalam konteks Masyarakat Wunga, sistem penjaminan 

pangan tidak hanya mencakup empat basis penjaminan pangan 

sebagaimana dikemukakan oleh Amartya Sen di atas, tetapi juga 

mencakup satu sistem lain yang penting yakni basis kekerabatan 

sebagaimana praktek mandara. Kekerabatan di sini tidak saja dalam 

konteks masyarakat dalam satu kampung, tetapi juga bisa antar 

kampung yang cukup jauh dari Kampung Wunga. Bahkan terbuka 

kemungkinan bagi Masyarakat Wunga untuk melakukan mandara 

dengan orang lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan 

dengan mereka. 

 

2.5. Ketidakpastian dan Ketidakamanan Pangan 

Penelitian yang dilakukan oleh Karwur, dkk. (2003:27) di wilayah 

NTT menggambarkan rentannya ketahanan pangan di tingkat rumah 

tangga, sangat terkait dengan dinamika iklim di wilayah yang kering 

ini. Dengan demikian, masyarakat di wilayah ini senantiasa 

diperhadapkan dengan situasi ketidakpastian dan ketidakamanan 

pangan rumah tangga. Apalagi sebagian besar dari masyarakat di 

wilayah ini adalah petani lahan kering yang bergantung 

kehidupannya dari usaha pertanian subsisten, terutama usaha 

tanaman jagung sebagai makanan pokok masyarakat NTT. 
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Franz von Benda-Beckmann et al. (2000:7), menguraikan 

bahwa setiap orang memiliki perbedaan persepsi tentang 

ketidakpastian dan ketidakamanan serta kemauan dan kemampuan 

mereka. Hal ini bergantung pada kondisi ekonomi dan psikologis 

dari setiap orang, dan akan sangat dipengaruhi oleh organisasi sosial 

tempat mereka hidup. Franz von Benda-Beckmann et al. 

mengungkapkan bahwa ketidakpastian yang paling buruk adalah 

yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia seperti 

makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan; dan berkaitan 

dengan pengalaman atau ketakutan akan kemiskinan, kehilangan 

atau berkurangnya sarana-sarana kehidupan ataupun akses kepada 

orang lain atau institusi sosial yang dapat memberikan bantuan. 

Dalam konteks Masyarakat Wunga, ketidakpastian berkaitan dengan 

ketersediaan makanan dalam rumah tangga oleh karena 

ketergantungan yang sangat besar dengan hasil usaha pertanian 

masyarakat. Hujan yang tidak menentu, serta serangan hama 

merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan 

hasil usaha pertanian masyarakat. Sedangkan ketidakamanan tidak 

hanya berkaitan dengan apek-aspek materi dari kehidupan, tetapi 

juga, dengan cara yang lebih fundamental, berkaitan dengan 

kepercayaan orang lain dan keamanan eksistensial. 

Kehidupan dalam ketidakpastian dan ketidakamanan 

pangan sangatlah sulit. Walaupun demikian, Franz von Benda-

Beckmann (2000:8) mengatakan bahwa di dalam setiap organisasi 

sosial terdapat berbagai cara untuk mengatasi ketidakpastian dan 

ketidakamanan dalam situasi kehidupan yang problematik. Secara 

preventif atau reaktif, institusi-institusi dan relasi-relasi sosial dan 

sistem kepercayaan atau kebudayaan selalu memberikan atau 

berjanji untuk menyediakan bantuan dan bimbingan bagi mereka 
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yang tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Hal ini  juga terjadi 

pada Masyarakat Wunga, seperti praktek mandara. 

 

2.6. Strategi Masyarakat Untuk Bertahan Hidup 

Untuk bertahan hidup di lingkungan yang kering dan sulit, 

Masyarakat Wunga melakukan berbagai upaya. Upaya-upaya ini 

merupakan bagian dari strategi adaptasi yang dikembangkan 

masyarakat, sesuai dengan kondisi dan tantangan lingkungan yang 

ada. Strategi tersebut berjalan dalam satu proses panjang yang terus 

berubah, mencari bentuk yang efektif dan relevan dengan tantangan-

tantangan yang ada. 

 Rogers dan Shoemaker (dalam Poerwanto, 2006:170) 

membagi sumber-sumber perubahan tersebut atas sumber yang 

berasal dari dalam (immanen) dan yang berasalah dari luar (kontak). 

Perubahan immanen terjadi apabila ide baru yang diciptakan dan 

dikembangkan oleh warga masyarakat tanpa adanya pengaruh dari 

pihak luar. Sebaliknya perubahan kontak terjadi sebagai gejala ‗antar 

sistem‘, yakni ide baru tersebut berasal dari luar sistem sosial suatu 

masyarakat. Ada dua perubahan kontak, yakni selektif dan terarah. 

Perubahan kontak selektif terjadi apabila warga satu sistem sosial 

bersikap terbuka terhadap pengaruh yang datang dari luar. Ini berarti, 

ide baru yang diterimanya itu didasarkan atas kebutuhan yang 

dirasakan sendiri. Sebaliknya perubahan kontak yang terarah atau 

terencana memang disengaja oleh pihak luar, misalnya oleh para 

agen perubah, yang dilakukan secara intensif untuk memperkenalkan 

ide-ide baru. 

 Lebih lanjut Rogers dan Shoemaker (dalam Poerwanto, 

2006:171) menjelaskan, oleh karena mekanisme perubahan berbeda, 
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maka jika dilihat tingkat keterlibatan warga masyarakat, juga akan 

memperlihatkan keadaan yang berlainan. Pada perubahan bentuk 

pertama, adopsi terhadap ide-ide baru didasarkan atas kesadaran 

sendiri, karena itu proses penyebaran dan penggunaannya dalam 

masyarakat juga akan disesuaikan dengan sistem sosial-budaya 

mereka, atau paling tidak akan dilakukan secara spontan. Sebaliknya 

pada bentuk yang kedua, warga masyarakat cenderung bersikap 

pasif. Kesadaran akan perlunya perubahan dan kemungkinan 

keuntungan yang ada akan diperoleh melalui perubahan sangat 

ditentukan oleh pihak luar, sehingga dapat mengakibatkan perbedaan 

persepsi. Sering kali pihak luar yang ingin melakukan perubahan 

memandang bahwa perubahan yang akan dilakukannya itu cocok dan 

akan bermanfaat, sebaliknya warga masyarakat yang merupakan 

obyek dari perubahan berpendapat sebaliknya. 

 Sementara itu Spradley (dalam Poerwanto, 2006:172) 

menggambarkan proses adaptasi pada satu sub masyarakat dipicu 

oleh dua faktor yakni faktor-faktor internal (motivasi, pengalaman, 

pengetahuan/pendidikan) dan faktor-faktor eksternal (informasi, 

norma sosial-budaya, kondisi dan situasi lingkungan). Proses ini 

dipengaruhi oleh persepsi dan interpretasi seseorang terhadap suatu 

obyek, yang selanjutnya menuju pada sistem kategorisasi dalam 

bentuk tanggapan atas kompleksitas suatu lingkungan. Sistem 

kategorisasi ini memungkinkan sesorang mengidentifikasikan aspek-

aspek lingkungan yang sesuai untuk diadaptasi, serta memberikan 

arah bagi perilaku, sehingga memungkinkan mereka untuk 

melakukan antisipasi terhadap peristiwa-peristiwa yang akan datang. 

 Lebih lanjut dari sumber yang sama dijelaskan, setiap 

budaya memiliki strategi adaptasi yang tercermin pada peta kognitif 

mereka yang dipelajarinya melalui proses sosialisasi. Berbagai 

pengalaman mereka dikategorisasikan dalam sebuah peta kognitif 
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kebudayaan sehingga memungkinkan seseorang tetap survive. 

Dengan kata lain, kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan 

manusia sebagai mahkluk sosial yang dipergunakan untuk 

memahami dan menginterpretasikan pengalaman dan lingkungannya 

serta menjadi kerangka landasan untuk mewujudkan kelakuan 

mereka. 

 Poerwanto (2006:173) kemudian menggambarkan proses 

adaptasi tersebut sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

Gambar 2.2. 

Proses Adaptasi Untuk Mempertahankan Hidup (Poerwanto, 2006) 
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2.7. Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan sebagaimana dikemukan Amartya Sen (1999:3) ―as a 

process of expanding the real freedoms that people enjoy‖ atau yang 

dapat dilihat sebagai perluasan kemerdekaan sejati yang dirasakan 

semua orang. Untuk itu Sen mengingatkan bahwa pembangunan 

tidak dapat dipahami secara sempit dalam ukuran pertumbuhan 

grooss national product (GNP), atau peningkatan pendapatan 

(income) seseorang, dengan industrialisasi, kemajuan teknologi, atau 

dengan modernisasi sosial. Bahwa pertumbuhan GNP dan 

peningkatan pendapatan dapat memperluas kemerdekaan anggota 

masyarakat, diakuinya. Tetapi diingatkan bahwa kemerdekaan di sini 

juga bergantung pada faktor penentu lainnya seperti fasilitas 

pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Juga termasuk hak 

politik seperti kemerdekaan untuk partisipasi, diskusi publik, dan 

lain-lain. Apa yang dikemukan Sen ini lebih kepada melihat makna 

pembangunan secara lebih mendasar. Pembangunan yang sejati 

adalah pembangunan yang membebaskan seluruh manusia. 

Pembangunan bukan hanya untuk dinikmati segelintir orang, tetapi 

dampak pembangunan yang merata untuk semua orang, termasuk 

masyarakat lokal seperti halnya Masyarakat Wunga yang jauh dari 

pusat pembangunan. 

 Dalam konteks penelitian ini, banyak kasus di mana 

pembangunan yang berjalan tidak mengakomodasi keberadaan nilai-

nilai lokal yang ada sehingga ―kemerdekaan‖ yang menjadi tujuan 

pembangunan sulit dicapai. Pada beberapa kasus bahkan 

pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah menghancurkan nilai-

nilai lokal termasuk kepercayaan–kepercayaan lokal, dan juga 

kekayaan alam yang dimiliki masyarakat lokal. Tulisan Tanasaldy 

tentang ―Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat‖ dalam buku 

―Politik Lokal di Indonesia (Nordholf, 2007:471) misalnya, 
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mengangkat permasalahan program transmigrasi, perkebunan dan 

penebangan hutan yang menekan budaya daerah. Orang-orang 

Dayak yang biasanya hidup dalam kelompok-kelompok kecil 

menjadi minoritas di daerah  transmigrasi. Dicatat juga bahwa para 

aktivis NGO Dayak menyatakan bahwa perkebunan dan penebangan 

hutan memperkenalkan pelacuran dan kawin kontrak. Penduduk 

setempat terpaksa menebang pohon-pohon di hutan atau daerah yang 

dulunya dianggap keramat untuk dijual ke perusahan penebangan 

hutan. Kasus ini menggambarkan ―kendaraan‖ pembangunan yang 

datang  dari luar, membawa nilai-nilai baru dan mengeliminasi nilai-

nilai lokal yang ada. Hutan yang memiliki nilai spriritual bagi 

masyarakat harus hilang begitu saja oleh karena nilai lain yang hanya 

melihat hutan sebagai nilai ekonomi.  

 Pada masyarakat lokal seperti Masyarakat Wunga, hutan, 

padang, laut dan sumber-sumber daya alam lainnya adalah bagian 

dari kehidupan mereka, dan menjadi sumber daya penghidupan 

mereka. Kehilangan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam 

tersebut berarti mengancam keberlanjutan kehidupan mereka. Untuk 

itulah masyarakat Wunga sangat menjaga keselarasan kehidupan 

mereka dengan Alam. Bagi Masyarakat Wunga, alam dipahami 

sebagai milik Alkhalik sumber kehidupan mereka. Hal ini 

membentuk cara pandang masyarakat terhadap alam sebagai sesuatu 

yang harus diperlakukan secara bertanggung-jawab. Bahkan pada 

beberapa bagian dari alam (seperti sumber-sumber air, hutan, dan 

lain-lain) dikeramatkan untuk menjaga kelestariannya. Praktek 

pantangan menebang pohon di sekitar sumber air misalnya 

merupakan bagian dari mekanisme lokal untuk menjaga lingkungan 

alamnya agar terjamin keberlanjutannya. 

 Praktek masyarakat lokal yang selaras dengan alam 

merupakan potret kecil dari konsep Pembangunan Berkelanjutan 
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sebagaimana diatur dalam ‖Our Common Future‖ yang 

dikeluargakan World Commision on Environment and Development 

Future 1987 (dalam Markandya, 2002:17), yakni: ‖development that 

meets the needs of the present generations without compromising the 

ability of the future generation to meet their own needs”. Batasan ini 

mengandung dua makna penting, yakni pemenuhan kebutuhan dan 

keterbatasan sumber daya alam. Pemenuhan kebutuhan hendaknya 

tidak melampaui daya dukung sumber daya alam oleh karena 

keterbatasan yang dimiliki sumber daya alam. Hal ini agar tidak 

mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan dari generasi selanjutnya. 

 Sebagaimana diingatkah oleh Sen (1993:3) agar makna 

pembangunan tidak terjebak pada pemaknaan yang sempit, Ife 

(2006:93) juga mengingatkan bahwa pembangunan yang 

berkelanjutan sering dihubungkan dengan pertumbuhan. Namun 

sebenarnya, hal ini akan memberikan makna keberlanjutan menjadi 

lebih lemah karena pertumbuhan yang diharapkan dalam prinsip 

keberlanjutan disini adalah dimana sistem-sistem yang berperan 

harus mampu dipertahankan dalam jangka panjang. 

Rumusan yang lebih detail tentang pembangunan 

berkelanjutan dikemukakan Roosa (1952:44) dalam bukunya 

‖Sustainable Development Handbook” yang mengatakan bahwa 

pembangunan berkelanjutan adalah ‖the ability of physical 

development and environmental impact to sustain long term 

habitation on the planet Earth by human and other indigenious 

species while providing: (1) An apportunity for environmentally safe, 

ecologically appropriate physical development; (2) Efficient use of 

natural resources; (3) A framework which allows improvement of the 

human condition and equal opportunity for current and future 

generations; and (4) Manageable urban growth.‖  
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Potret Pembangunan keberlanjutan mengisyaratkan 

keterlibatan seluruh pihak untuk mewujudkannya. Terutama 

Pemerintah sebagai ‖operator‖ pembangunan yang memiliki 

kewenangan yang sangat besar dalam menentukan arah dan bentuk 

pembangunan. Untuk itu Saiful Arif (2000:244) mengingatkan 

bahwa Pembangunan Berkelanjutan sangat terkait dengan kemauan 

dan kepentingan politik berupa kebijakan-kebijakan. Dengan 

demikian diharapkan kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah 

hendaknya tidak saja berorientasi pada pemenuhan kebutuhan, tetapi 

juga berorientasi pada keterbatasan sumber daya alam sebagai 

pendukung kehidupan manusia. Dengan demikian ada kesedaran 

untuk tidak saja memanfaatkan alam tetapi juga melindungi dan 

memperbaiki kerusakan alam yang ada sebagai modal pembangunan 

generasi sekarang dan juga generasi masa depan.  

 

 




