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BAB 
VII 

PENUTUP 

 

Perjalanan seluruh kajian dalam proses penulisan disertasi ini 

sebetulnya memuncak pada Bab V yakni sajian mengenai perspektif 

kelembagaan dan kemiskinan. Pada bab tersebut terlihat secara 

implisit kajian dan refleksi mengenai empat bab sebelumnya yang  

merupakan sebuah apresiasi empiris mengenai realitas sosial atau 

kenyataan yang ada dalam kehidupan manusia dan masyarakat setiap 

hari. Pada Bab VI refleksi lebih tertuju pada analisis kepercayaan 

dalam kaitannya dengan mindset manusia dan masyarakat, yang 

pada gilirannya menciptakan situasi dan kondisi kehidupan yang 

tidak berkenan pada hati dan budi. Sedangkan pada kesimpulan dan 

rekomendasi dikemukakan bagian akhir dari Bab VII. 

 

Pada kesimpulan ini ditampilkan beberapa pemikiran pokok 

yang sudah terdapat dalam uraian disertasi. Pokok pikiran yang 

dimaksud sebagai jantung dari judul disertasi, yakni mengenai betapa 

pentingnya pendekatan yang sinergis untuk memberdayakan 

keluarga- keluarga miskin dalam rangka mengakhiri   fenomena 

kemiskinan. Skema dan kerangka berpikir dalam rangka mengakhiri 

kemiskinan, justru melihat keluarga sebagai subyek dan bukan obyek 

dari konstruksi upaya pengentasan kemiskinan tersebut. Terakhir 

rekomendasi, yakni beberapa masukan dari temuan analisis disertasi, 

yang dialamatkan kepada beberapa pihak, antara lain keluarga, 

masyarakat, pemerintah dan akademisi. 
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KKKKesesesesiiiimmmmppppuuuullllaaaannnn    

Manusia sebagai bagian dari masyarakat di mana-mana selalu 
mendambakan kehidupan   yang   lebih   bahagia   dan   bebas   dari   
tekanan   sosial.  Berlandaskan pada kekuatan yang dimiliki, terlebih 
akal dan budi, setiap manusia selalu diberi waktu yang di 
dalamnya terdapat kesempatan untuk mengusahakan lingkungan 
menjadi lebih bersahabat dengan apa yang telah dicita-citakan. 
Umum terjadi bahwa pada dasarnya manusia dan atau masyarakat 
selalu mengharapkan sesuatu yang baik dan bermartabat bagi 
kehidupannya, dan dengan cara yang sama pula, lingkungan yang 
mengitari dapat menerima kontribusi sosial dalam iklim kehidupan 
bersama yang lebih konstruktif. 

 

Realitas KemiskinanRealitas KemiskinanRealitas KemiskinanRealitas Kemiskinan    

Fenomena kemiskinan merupakan suatu gejala sosial yang 

menimpa bangsa-bangsa di hampir seluruh penjuru dunia. Untuk 

menghadapinya, tentu setiap bangsa dan negara memiliki strategi 

pengentasan yang berbeda sesuai kondisi dan situasi yang dihadapi 

manusia dan masyarakat dari masing- masing negara. Demikian 

halnya yang terjadi dalam masyarakat yang ada pada kawasan 

penelitian disertasi ini. 

 

Pada sisi tertentu, sebagai fenomena sosial, kemiskinan 
adalah bagian integral dari pengalaman hidup manusia dan 
masyarakat. Kemiskinan menurut rumah tangga di wilayah T’eba 
dapat dikelompokan dalam istilah  ma’mui artinya tidak memiliki 
kekayaan apapun dalam rumah tangga. Sementara itu ada kelompok 
yang dikategorikan sebagaimisus pom artinya (kami) tidak dapat 
memenuhi kebutuhan pada saat hendak memenuhi suatu keperluan. 
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Sedangkan yang lain, ka nmui fa, yakni kelompok yang masih 
memiliki kekayaan akan tetapi tidak mengakui secara jujur apa 
sebetulnya wujud dari kekayaan tersebut (mereka merendahkan 
martabatnya). Karena itu terlihat bahwa secara empiris faktor 
ekonomi menjadi ukuran pengelompokan kemiskinan dalam 
masyarakat setiap hari. 

 

Sesuai pengalaman manusia dan masyarakat di tempat 

penelitian, kehidupan rumah tangga selalu diatur dalam kerangka 

daya nalar tradisional. Inti dari daya nalar ini tidak membutuhkan 

suatu perhitungan berdasarkan pemikiran logis atau sesuatu yang 

dapat dipertanggungjwabkan  secara  akali.  Hal  itu  selalu  

tergantung  pada kesepakatan alami, yakni satu keputusan yang 

selalu diambil secara spontan  antar-warga  rumah  tangga  satu  

terhadap  yang  lain.  Dalam jejaring kesepakatan seperti ini tekanan 

diberikan pada sikap saling percaya antar-anggota rumah tangga, 

yakni antara ayah (bapak), ibu dan anak-anak secara bersama. Jika 

diperluas dalam kerangka pikir kehidupan manusia dalam 

masyarakat, maka daya nalar tersebut tetap eksis dalam kesepakatan 

antar-warga rumah tangga satu terhadap yang lainnya. 

 

Ada satu hal menarik yang dapat digambarkan seperti 

berikut ini. Bahwa semua jejaring sosial selalu dapat dikembalikan 

pada (a) relasi inter dan antar pribadi dalam rumah tangga di satu 

pihak, dan (b) pada pihak lain hubungan yang sama diperluas dengan 

menjaring relasi inter dan antar rumah tangga dalam masyarakat. 

Pada peringkat pertama menghasilkan sikap saling percaya, yang 

juga dapat ditemukan dalam peringkat relasi kedua. Namun jika 

dicermati maka yang lebih natural adalah yang pertama, oleh karena 

pada yang kedua, hanyalah dapat dipelihara dengan kekuatan 
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eksternal semisal aturan tertentu dan atau kesepakatan jenis baru 

yang diputuskan oleh otoritas tertentu pula. Di sinilah terdapat 

dinamika kehidupan keluarga dan  masyarakat yang dapat 

diapresiasi secara lebih meluas sebagai tumpuan dasar pada bingkai 

usaha mengentaskan kemiskinan. 

 

Realitas kemiskinan dapat membelenggu kehidupan keluarga 

dan masyarakat, walau acapkali terjadi bahwa fenomena kemiskinan 

tersebut tidak diungkapkan kepada publik. Secara empiris, warga 

rumah tangga dan anggota masyarakat tidak memiliki kebiasaan 

untuk menyampaikan sesuatu yang sungguh-sungguh dirasakan 

sebagai hal mendesak yang memprihatinkan. Sangat sulit bagi 

keluarga-keluarga untuk  memamerkan  kelemahan  dan  

kekurangan,  termasuk  kemiskinan! Lagi pula cita rasa kehidupan 

bersama tidak tertuju pada melihat sesuatu yang serba kurang dan 

mendesak, melainkan kondisi dan situasi kemiskinan dijadikan 

sebagai cambuk untuk mencari peluang baru dalam kerangka pikir: 

memperbaiki sesuatu yang masih dirasa atau dinilai kurang. Kejelian 

untuk melihat dan kemudian mengapresiasi pengalaman hidup setiap 

hari sama sekali tidak menutup mata terhadap fenomena  

kemiskinan.  Dengan  demikian  secara  empiris  fenomena 

kemiskinan   memang   dialami   warga   rumah   tangga   dan   

anggota masyarakat secara keseluruhan, namun sikap dan perilaku 

sosial mereka justru dielaborasi dalam tindakan tertentu yang berjalan 

dalam kerangka pikir daya nalar tradisional yang telah dimiliki 

semenjak zaman lampau. 

 

Dengan tegas dapat dikatakan lagi di sini bahwa fenomena 

kemiskinan senantiasa dialami langsung oleh rumah tangga dan 

warga masyarakat, yang kemudian terakumulasi dan menjadi 
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kemiskinan kelompok, wilayah, masyarakat, dan bahkan bangsa. 

Kemiskinan rumah tangga di pedesaan sangat identik dengan 

keluarga miskin. Kondisi kehidupan rumah tangga miskin di daerah 

pedesaan senantiasa sangat berbeda di antara keluarga miskin satu 

terhadap yang lain oleh karena memang kebutuhan yang tidak 

terpenuhi itu selalu berbeda. Karena itu pada perspektif tertentu, 

gejolak sosial kemiskinan yang sama tidak terdeteksi secara jelas dan 

akurat. Akar persoalan justru terletak pada penalaran yang sama 

ketika ada inisiatif untuk mengentaskan kemiskinan dalam 

masyarakat. 

 

Kondisi kehidupan rumah tangga dan masyarakat 

sebagaimana digambarkan ini dapat saja menyebabkan generalisasi 

persoalan di satu pihak, atau pada sisi lain, proses identifikasi 

persoalan gagal mencapai sasaran. Dengan demikian selalu terbuka 

peluang untuk membuat proses identifikasi dengan mengais realisme 

kehidupan yang sungguh-sungguh dialami rumah tangga-rumah 

tangga,   yang kemudian dapat diaplikasikan secara lebih meluas 

pada kajian yang mendalam mengenai kondisi kehidupan masyarakat 

secara lebih luas. Pola yang sama memberi citra pemahaman yang 

salah mengenai fenomena kemiskinan, yang pada gilirannya 

memberi resiko terhadap cara dan strategi mengentaskannya. 

 

Oleh karena itu usaha haruslah dilakukan pada proses 

identifikasi kekuatan internal keluarga, yang selama ini belum 

secukupnya digali. Apa yang terjadi selama ini hanyalah berupa cap 

mengenai kenyataan yang sedang diderita rumah tangga dan 

masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian proses intervensi 

untuk menyelesaikan persoalan hanya sebatas kulit luar saja, dan 

belum ada usaha untuk masuk lebih dalam guna mengkaji inti 
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persoalan yang sedang dialami rumah tangga dan masyarakat. 

Dalam disertasi ini telah diuraikan mengenai berbagai peluang yang 

dapat digelar, dalam rangka memahami matra kehidupan rumah 

tangga dan masyarakat, agar ketika seseorang (baik mengatas-

namakan institusi tertentu) dapat mengambil langkah untuk 

mengentaskan fenomena kemiskinan, dan diperkirakan bahwa usaha 

tersebut dapat berhasil. 

 

Gambaran secara kasat mata mengenai situasi dan kondisi 

kehidupan rumah tangga dan masyarakat juga sudah dibahas pada 

Bab II. Secara empiris, tampilan fisik yang kelihatan bisa menjadi 

medium untuk mengetahui secara persis fenomena kemiskinan 

masyarakat. Namun sebaliknya fenomena kemiskinan bakal gagal 

diidentifikasi, jika hanya berdasarkan pada pandangan fisik semata. 

Itu berarti tampilan fisik bisa sebagai pintu gerbang untuk 

memahami lebih dalam kondisi yang sebenarnya dari masyarakat 

yang menderita kemiskinan. Itulah kenapa betapa pentingnya 

strategi setiap pendekatan fenomena kemiskinan. Proses identifikasi 

kondisi kemiskinan itu sendiri hendaknya dilakukan dari dekat, 

yakni masuk ke dalam situasi dan kondisi warga rumah tangga setiap 

hari. 

Ekonomi EmikEkonomi EmikEkonomi EmikEkonomi Emik    

Pada Bab III terlihat sebuah uraian pragmatis mengenai 

perspektif ekonomi pada skema fenomena kemiskinan. Ada beberapa 

unsur yang secara ekonomi gagal digunakan untuk mengentaskan 

gejolak sosial kemiskinan. Antara lain proses eksploitasi alam yang 

tidak memperhatikan aspek keberlanjutannya. Dalam arti usaha 

pemanfaatan alam memang perlu sekali diseleksi dengan 

memperhitungkan aspek manfaat bagi kehidupan manusia dan 
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masyarakat di satu pihak, dan di sisi lain bagaimana hal itu kemudian 

dapat kiranya tergantikan kembali. Sumber daya alam yang terbatas 

hendaknya sedapat mungkin dipelihara dengan tidak merusak 

berbagai potensi yang ada di dalamnya. 

 

Berkenaan dengan terbatasnya sumber daya alam (SDA), 

tentunya hal pertama yang harus diingat adalah proses 

pemanfaatannya,namun ternyata justru diarahkan secara salah. 

Dalam arti  harus  ditujukan  untuk  dan  demi  kepentingan  

manusia  dan masyarakat yang riil, misalnya untuk kebutuhan 

rumah tangga (yang lapar) yang konkret. Dengan cara demikian 

proses pengolahan sumber daya alam juga turut mengentaskan 

fenomena kemiskinan yang dirasakan dalam kehidupan bersama 

setiap hari. Dalam formulasi berbeda, proses penggunaan sumber 

daya alam hendaknya menunjang usaha pemberdayaan keluarga-

keluarga dalam kerangka proses peningkatan sumber penghasilan 

rumah tangga. Hal seperti ini tentunya harus menjadi program utama 

dari dinamika pembangunan dalam bingkai mengurangi angka 

kemiskinan yang selama ini diderita oleh manusia dan masyarakat. 

 

Pada level makro, hendaknya setiap dinamika program 

pembangunan   seharusnya   yang   pertama   dan   terpokok   

haruslah mengacu pada usaha melakukan proses identifikasi 

persoalan yang ada di lingkungan rumah tangga-rumah tangga. 

Semua matra kehidupan manusia dan masyarakat (antara lain hidup 

ekonomi) haruslah dimulai dari rumah tangga. Inilah pendekatan 

emik yang harus dikembangkan dalam mengapresiasi daya nalar 

tradisional yang dimiliki manusia dan masyarakat selama ini. Pada 

perspektif tertentu, justru usaha seperti inilah yang bakal memberi 

sebuah daftar kebutuhan rumah tangga serta kemampuan wilayah 
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yang sedang dituju. Selama ini nampaknya program pengentasan 

kemiskinan secara ekonomi gagal menyentuh langsung realitas 

kemiskinan rumah tangga. Dengan demikian, proses pengentasan 

yang sama juga tidak berhasil memberdayakan kelompok- kelompok 

yang ada dalam masyarakat. Alasannya adalah bahwa eksistensi 

kelompok hanyalah digunakan sebagai alat dan obyek untuk 

menjalankan sebuah program pengentasan kemiskinan yang sama 

sekali tidak diketahui arah dan sasarannya. 

 

Pendekatan emik yang disarankan dalam proses pengentasan 

fenomena kemiskinan ini menganut satu strategi konstruktif untuk 

memetakan kekuatan (potensi) ekonomi yang ada dalam rumah 

tangga, yang juga merupakan modal dasar dari kekuatan masyarakat 

secara keseluruhan. Itu berarti potensi yang hendak menjadi acuan 

pemberdayaan, bisa dimulai dari berbagai matra kegiatan selama ini 

semisal pertanian, peternakan, nelayan dan sebagainya. Namun 

titikmulanya  harus  ada  pada  konsistensi  dan  komitmen  tunggal  

untuk mempelajari realisme kehidupan ekonomi rumah tangga. 

Sekali lagi, strategi harus dimulai dari kondisi dan situasi seadanya 

di dalam rumah tangga para warga masyarakat. Dengan pola seperti 

inilah maka berbagai potensi ekonomi dalam rumah tangga dapat 

dijadikan sebagai tumpuan pendekatan dalam kerangka 

mengentaskan fenomena kemiskinan. 

 

Hal krusial yang hendaknya diperhatikan di sini juga adalah 

aspek internal rumah tangga yakni ketidakmampuan rumah tangga 

untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki selama ini. Lebih luas, 

masyarakat secara keseluruhan juga gagal mengidentifikasi 

kemampuan dan kekayaan serta berbagai kemudahan yang dimiliki 
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selama ini, sehingga gagal pula mencari peluang modal dalam 

kerangka upaya mengentaskan kemiskinan. Kemampuan ekonomi 

rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan setiap hari acapkali justru 

menjadi ancaman bagi masyarakat oleh karena alasan sederhana saja 

bahwa daya nalar tradisional terlampau menguasai ruang lingkup 

kehidupan rumah tangga. Misalnya rumah tangga-rumah tangga 

tidak membiasakan diri untuk saling berbagi informasi berkenaan 

dengan realitas yang sebenarnya dari kondisi ekonomi rumah tangga 

selama ini. 

 

Potensi MasyarakatPotensi MasyarakatPotensi MasyarakatPotensi Masyarakat    

Jika ditinjau dari dimensi sosial-budaya, hal pokok yang 

hendaknya menjadi perhatian bersama adalah perlu dibangun 

sebuah kesadaran baru tentang fenomena kemiskinan yang tidak 

cukup dihadapi dengan perspektif daya nalar tradisional saja. Dalam 

arti harus ada usaha plus dan kerja keras untuk mencari strategi 

pendekatan yang sinergis. Misalnya walau ada sekian banyak 

bantuan dan hasil panen berupa pertanian, peternakan dan 

perikanan, namun tetap saja manusia dan masyarakat masih terus 

terbelenggu fenomena kemiskinan. Kesadaran baru hendaknya 

dibangun dari cara dan pola membangun pemahaman yang lebih 

pragmatis dalam hati dan budi berkenaan dengan hal positif yang 

dimiliki manusia dan masyarakat. Kemudian perilaku yang harus 

dibangun adalah kesediaan untuk mencari jalan atau strategi lain 

agar hal-hal positif tersebut dapat dipertahankan atau ditingkatkan 

seiring dengan usaha produktif lainnya.  

Cikal bakal kebersamaan yang sangat melekat dalam 
kehidupan rumah tangga dan menjadi salah satu kekuatan dasyat 
dalam kehidupan manusia dan masyarakat, hendaknya terus dibangun 
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dengan berakar pada kebiasaan positif yang hidup dan berkembang 
dalam iklim rumah tangga. Itu artinya pengembangan hidup 
masyarakat hendaknya berakar kuat pada ruang lingkup kehidupan 
rumah tangga, agar semua warga masyarakat yang adalah anggota 
rumah tangga juga dapat dibimbing untuk membenahi dirinya dengan 
lebih memperhatikan berbagai aturan dalam kehidupan bersama setiap 
hari. Situasi kemiskinan hanya akan dapat dihadapi dan pada  
gilirannya akan  dapat juga diatasi, apabila manusia dan masyarakat 
secara bersama-sama bergandengan tangan untuk mempersatukan 
kekuatan yang ada pada masing-masing rumah tangga, sehingga 
terbentuklah modal dasar kepercayaan untuk saling melayani dan 
saling membantu dalam kerangka mengentaskan kemiskinan. 

 

Berbagai   potensi   yang   dimiliki   manusia   dan   

masyarakat haruslah diaktifkan dengan cara emik, yakni 

memperhatikan daya nalar tradisional. Tentunya yang dimaksud di 

sini bukan berarti situasi dan kondisi kehidupan masa kini ditanggapi 

dengan tetap menerapkan daya nalar tradisional. Karena 

bagaimanapun juga daya nalar tradisional merupakan sebuah warisan 

kulutral yang tetap dan terus melekat pada kehidupan manusia dan 

masyarakat. Karena itu sikap dasar yang dimiliki adalah mengapresiasi 

daya nalar tersebut, sambil bersikap terbuka untuk menerima 

berbagai pendekatan yang datang dari luar daerah misalnya. 

Pengalaman rumah tangga selama ini memang diberi suntikan dana 

dan dilaksanakan juga berbagai kegiatan yang bertujuan untuk 

mengentaskan fenomena kemiskinan. Persoalan terjadi ketika 

kekuatan yang datang dari luar itu tidak dicari garis singgungnya 

pada kekuatan emik yang ada dalam rumah tangga. 

 

Pastinya bahwa ketika strategi yang diaplikasi dari luar 

selalu memperhatikan kekuatan yang ada dalam rumah tangga dan 

masyarakat yang sedang dilayani, maka terbuka peluang untuk  
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menanggapi secara positif berbagai peluang dari luar semisal akses ke 

lembaga keuangan, pasar dan informasi teknologi, informasi bentuk 

usaha yang tepat dan sesuai  dengan  kompetensi  serta  akses  

terhadap  hutan  dan  tanah pertanian  yang  semakin  sempit.  

Artinya  jika  semua  pendekatan mengandalkan jejaring kerja sama 

yang baik, maka semua peluang yang tersedia dapat disatukan dan 

yang terjadi adalah semua peluang digandakan kekuatannya untuk 

menghadapi usaha mengentaskan fenomena kemiskinan yang sama. 

Berbagai kekurangan berkenaan dengan peluang untuk mendapat 

kekuatan dari masing-masing warga dan masyarakat secara 

keseluruhan, tidak saja diisi dengan aplikasi cara dan strategi dari 

luar, melainkan justru terletak pada perpaduan yang serasi antara apa 

yang ada dari dalam, dan dimensi-dimensi pendekatan yang 

dikonsumsi dari luar. 

 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka antar-manusia dan 

masyarakat sebagai subyek yang dibangun, dan pihak pemerintah 

yang mengaplikasi berbagai tindakan mengentaskan kemiskinan, 

hendaknya senantiasa terbangun jejaring yang saling menghargai 

kebebasan. Justru di atas aspek kebebasan inilah manusia dan 

masyarakat bakal merasakan bahwa kekuatan yang ada pada mereka 

sangat berarti dan sungguh bermanfaat untuk dipadukan dengan 

berbagai pendekatan yang sedang diterapkan dalam kerangka 

mengentaskan fenomena kemiskinan. Hal seperti ini juga dengan 

sendirinya membimbing manusia dan masyarakat untuk 

meninggalkan berbagai tingkah laku sosial yang ternyata tidak 

relevan lagi untuk menunjang perilaku manusia dan masyarakat 

dalam zaman modern, yang memang berseberangan dengan 

kehidupan ekonomi yang lebih maju dan terbuka. 
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Paradigma kehidupan masyarakat yang masih relevan 

tentunya menjadi ujung tombak bagi pembangunan jejaring baru 

dalam kerangka memberi kekuatan kepada manusia dan masyarakat 

untuk membangun ketahanan diri terhadap ancaman fenomena 

kemiskinan yang sama. Sikap saling percaya yang secara natural 

membimbing warga masyarakat untuk saling membantu dan saling 

melayani, yang dalam daya nalar tradisional disebut dengan dua 

terminologi: (1) tmafnekan tukam tuk, dan (2) tmamnaun panim 

paen bakal selalu memberi harapan baru kepada manusia dan 

masyarakat untuk meretas jejaring kehidupan baru yang lebih 

bermartabat dan beradab. Sekali lagi, berbagai unsur sosio-

kemasyarakatan dalam daya nalar tradisional, tentu saja  tidak 

diambil lurus-lurus seperti aslinya oleh karena konteks kehidupan 

manusia dan masyarakat   yang   sedang   dihadapi   memang   telah   

berubah   dan berkembang. 

 

Di tengah perubahan dan pekembangan inilah pendekatan 

yang diaplikasikan hendaknya memperhatikan berbagai bentuk daya 

nalar, seraya mencari  titik temu dengan daya nalar tradisional 

yang telah dimiliki manusia dan masyarakat. Dengan cara seperti 

inilah upaya yang sedang   dijalankan   dalam   proses   pengentasan   

kemiskinan   tidak dilakukan dengan setengah hati. Berbagai 

masalah yang dihadapi di pedesaan seperti soal pengangguran dan 

kemiskinan boleh jadi tersebab oleh karena iklim disharmoni yang 

tidak pernah diperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam kerangka 

membangun jejaring sosial yang lebih konstruktif. Salah satu potensi 

masyarakat yang selama ini dianggap sepele adalah usaha 

pemberdayaan masyarakat miskin dan penguatan organisasinya. 

Ketika masyarakat miskin diberi kesempatan, maka kemungkinan 

besar mata dan hati mereka terbuka, sehingga terbuka pula peluang 
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bagi mereka untuk ikut aktif dalam menyukseskan berbagai 

pendekatan pengentasan kemiskinan. 

 

Jika kunci usaha dikembalikan pada upaya membangun 

kepercayaan pada manusia dan masyarakat yang sedang tertimpa 

gejolak kemiskinan, maka dengan sendirinya akses utama untuk 

berpihak pada sumber daya dan tekhnologi pasti berjalan dengan 

lebih mulus. Jejaring sosial yang bermutu adalah usaha untuk 

memadukan tekhnologi dengan tetap berakar pada warisan dan 

tradisi serta budaya. Karena itu pola pikir, cara bertutur dan sistem 

perilaku dalam masyarakat hendaknya diarahkan untuk terus 

menciptakan harmonisasi, agar kesejahteraan yang menjadi cita-cita 

bersama dapat diperoleh. 

 

MMMMeeeerrrreeeevvvviiiissssiiii    KKKKeeeelllleeeemmmmbbbbaaaaggggaaaaaaaannnn    

 

Dari segi kelembagaan, manusia dan masyarakat telah lama 

memiliki dalam kehidupan rumah tangga menerima corak atau 

strategi untuk mengatur kehidupan dengan lebih arif bijaksana. 

Walau harus diberi catatan cerdas di sini bahwa berbagai jejaring 

sosial, baik yang telah dimiliki rumah tangga-rumah tangga 

maupun masyarakat secara keseluruhan, semuanya harus direfleksi 

ulang untuk mencari titik relevansinya bagi kehidupan manusia dan 

masyarakat pada zaman kini. Berbagai perubahan dan perkembangan 

serta tata krama pergaulan masyarakat kini hendaknya menjadi titik 

awal dari pergumulan manusia dan masyarakat dalam kerangka 

mencari format baru yang lebih relevan. Tentunya pola dan strategi 

hidup yang telah lama dimiliki manusia dan masyarakat tidak boleh 
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dianggap kuno dan terbelakang, melainkan seharusnya turut 

dipertimbangkan di dalam proses mengartikulasi pola baru yang 

dimaksud di atas. 

 

Etos kerja manusia dan masyarakat yang masih dibelenggu 

ketat oleh pola hidup lama, memang harus dibuka dengan 

menawarkan strategi usaha yang konstruktif. Dalam arti watak dan 

sikap manusia dan masyarakat kini hendaknya dibiasakan untuk 

membuka dirinya, sambil tidak bersifat ambigu terhadap peran dan 

fungsi natural dari adat atau tradisi. Pada sisi tertentu, pragmatisme 

tidak boleh seenaknya menutup mata dan hati terhadap berbagai 

sikap dan tindakan moral-etik dalam kerangka daya nalar tradisional. 

Nilai lain adalah sikap kritis dan cerdas untuk merevisi kembali sikap 

pasrah untuk menerima kondisi kemiskinan sebagai bagian integral 

dari kehidupan manusia dan masyarakat. Itu artinya faktor 

kemiskinan diterima dengan hati bening untuk mencari solusi yang 

dapat memberi kepuasan hati dalam bingkai membina sikap terbuka 

untuk menerima berbagai perubahan dan perkembangan masyarakat 

kini. Berbagai sikap optimisme yang dimiliki warga masyarakat 

ketika dihadapkan dengan kemurahan alam, memang harus dijaring 

ulang dengan tindakan menata ekosistem yang prospektif ke depan. 

 

Iklim dan perubahan tata krama kehidupan manusia dan 

masyarakat hendaknya disesuaikan dengan berbagai temuan ilmu 

dan pengetahuan, seraya mencari hikmah kehidupan yang diwariskan 

dalam bentuk tradisi, kebiasaan dan berbagai kearifan lokal yang 

masih memiliki nilai aktual bagi kehidupan manusia dan masyarakat. 

Pelbagai sikap manusia dan masyarakat tidak seharusnya mengikuti 

pola baru dan yang   memenuhi   tata   krama   kehidupan   modern.   

Satu   hal   yang mengemuka dalam uraian Bab V adalah misalnya 
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ditemukan warga masyarakat yang tingkat kebutuhannya selalu 

mengikuti jumlah uang di tangan. Paradigma hidup yang telah 

melembaga seperti ini ternyata sulit sekali mengikuti perubahan dan 

perkembangan yang sedang melanda kehidupan manusia dan 

masyarakat. Untuk itulah manusia dan masyarakat harus dibimbing 

untuk memiliki catatan kebutuhan yang rinci, yang tentunya juga 

harus disesuaikan dengan kemampuan yang ada dalam diri (subyek) 

dan rumah tangga. 

 

Secara lembaga, sebetulnya jumlah uang tidak menjadi 

persoalan dalam kerangka mengatur kebutuhan setiap hari dalam 

rumah tangga. Satu harta karun yang dimiliki manusia dan 

masyarakat di daerah penelitian adalah poan, yang justru menjadi 

iron stock bagi kehidupan manusia dan masyarakat di daerah-daerah 

pedalaman, yang kini dinilai out of date. Namun ternyata dalam 

perspektif ekonomi emik, poan inilah sentrum sensifitas manusia 

dan masyarakat mengenai kebutuhan dalam rumah tangga setiap 

hari. Pada perspektif tertentu, skala prioritas dalam kehidupan 

pribadi hendaknya diperhatikan dengan lebih sungguh-sungguh, 

agar pada gilirannya dapat mempengaruhi skala kehidupan 

masyarakat secara umum. Cara yang sama sekaligus sebagai modal 

dasar untuk mengentaskan fenomena kemiskinan secara lebih 

menyeluruh. 

 

Satu hal yang selalu menjadi tumbal adalah kebiasaan untuk 

menyusun kebutuhan sesuai dengan perasaan sosial. Citra 

pengembangan dalam kerangka mengentaskan fenomena 

kemiskinan dapat mengikuti alur pemikiran yang sama, namun tidak 

tertutup pada perasaan sosial saja, melainkan seharusnya bersikap 
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realistis terhadap kemampaun diri dan ketangguhan sosial untuk 

mengkonsumsi suatu kebutuhan secara bertanggungjawab. Pada sisi   

tertentu, utang tidak perlu membuat orang merasa inferior, 

melainkan jika sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan, 

maka inilah strategi yang relevan untuk menyambung kebutuhan 

rumah tangga dalam waktu yang sangat mendesak. Sementara itu, 

kebutuhan yang realistis tidak boleh mengalah terhadap sikap sosial 

berdasarkan gengsi atau harga diri. Daya nalar  tradisional  selalu  

mendorong  seseorang  untuk mengkonsumsi sesuatu tanpa 

memikirkan latar kemampuan serta urgen tidaknya suatu kebutuhan 

dipenuhi. 

 

Tipe manusia yang kreatif dalam konteks pembicaraan 

kelembagaan adalah tidak saja berpikir mengenai peringkat 

kebutuhan, melainkan merinci bobot kebutuhan dalam sketsa 

berpikir: kebutuhan pribadi, keluarga dan masyarakat. Justru dengan 

cara demikianlah muncul niat baik untuk selalu menunda jenis 

kebutuhan yang justru memberi peluang bagi tercipta dan 

melebarnya fenomena kemiskinan dalam masyarakat. Peringkat 

kesepakatan sosial perlu mendapat perhatian dalam upaya merevisi 

pola kelembagaan sosial yang ada dalam masyarakat setiap hari. 

Terutama kesepakatan dalam rumah tangga, dan pada gilirannya 

dipikirkan kesepakatan yang lebih realistis dalam kehidupan bersama 

yang lebih luas. Pada perspektif tertentu hendaknya disiasati dengan 

sungguh-sungguh mengenai pola kesepakatan untuk menentukan 

jenis kebutuhan dengan berlandaskan pada kemauan tradisi, adat 

dan budaya. Citra perilaku yang harus dibangun di sini adalah sikap 

respek terhadap tradisi, adat-istiadat dan budaya seraya membuka 

mata dan hati untuk menanggapi berbagai perubahan dan 

perkembangan yang sedang melanda kehidupan bersama. 
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Tidak dapat disangkal bahwa acapkali terdapat arti dan nilai 

tradisi yang berseberangan dengan pola hidup modern. Walau 

haruslah terus diingat bahwa ketika manusia dan masyarakat 

memperhatikan suasana modernisme tanpa pernah memperhatikan 

tradisi, adat-istiadat dan budaya, maka manusia dan masyarakat 

tentunya kehilangan akar kehidupan, yang seharusnya menjadi 

landasan bagi ketahanan diri untuk menerima perubahan dan 

perkembangan yang sedang melanda dunia kini. Pendekatan 

kelembagaan yang hendaknya diperhatikan dalam konstelasi refleksi 

ini ada pada usaha yang serius untuk membangun sebuah sistem 

dinamika pembangunan yang dialogal, yakni model pendekatan yang 

berusaha masuk lebih dalam untuk memahami tradisi dan budaya, 

agar terbuka pemahaman baru untuk memberi respek bagi berbagai 

makna dan nilai yang terdapat dari balik tradisi, warisan dan budaya.  

 

Revisi kelembagaan tidak jauh berbeda dengan usaha 
struktural untuk me-review warisan budaya dan tradisi, untuk 
kemudian melihat relevansinya dalam kerangka pikir perubahan dan 
perkembangan pada refleksi proses internalisasi nilai dan makna. 
Terlihat dalam rekomendasi, salah satu butir keprihatinan yang 
hendaknya memberi inspirasi kepada pihak pemerintah dalam 
kerangka mengembangkan dinamika pembangunan yang sedang 
digelar. Sering fenomena kemiskinan diidentikkan dengan 
terbukanya peluang bagi masyarakat untuk mendapat jumlah materi 
yang dibagi-bagikan. Pola membagi-bagikan seperti ini hendaknya 
dilembagakan dengan membangun tekad yang bulat seraya 
membangun cara berpikir yang lebih terbuka. Konstruksi terbuka 
yang dimaksud adalah menerima sikap pemerintah dengan berbagai 
program mengentaskan kemiskinan, dan juga tidak menganggap 
remeh berbagai kekayaan yang telah dimiliki dalam kerangka 
berpikir daya nalar tradisional masyarakat desa. 
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Untuk itulah sekali lagi, prospektif dinamika pembangunan 

harus bercorak emik, dengan memperhatikan nuansa kehidupan 

manusia dan masyarakat, serta usaha yang serius pula untuk lebih 

memahami fenomena kemiskinan yang sedang melanda kehidupan 

manusia dan masyarakat setiap hari. Berbagai tata krama dan 

kebiasaan tribal yakni strategi hidup bersama yang diwariskan 

secara lisan selalu masih menempel pada daya ingat manusia dan 

masyarakat  saat ini. Walau demikian, harus tetap diingat bahwa 

oleh karena manusia dan masyarakat justru hidup di tengah 

bergulirnya perubahan dan perkembangan (modernisme), maka 

manusia dan masyarakat juga hendaknya tetap bersandar pada modal 

dasar kepercayaan untuk masuk dalam  lautan  kehidupan  yang  luas  

membentang.  Secara  kultural manusia dan masyarakat hendaknya 

sedapat mungkin menciptakan sikap saling percaya antara warga 

yang satu dengan yang lain. 

 

Di atas landasan sikap yang tulus inilah setiap upaya 

pembangunan hendaknya menunjukkan sikap saling melayani, 

saling membantu, saling meringankan beban hidup, dan sikap saling 

berbagai sikap positif dalam rangka menjaga keutuhan dengan 

menciptakan peluang guna saling memperhatikan secara ekonomi. 

Perlu diperhatikan berbagai pendekatan  dalam rangka 

mengentaskan kemiskinan, yang tidak boleh tunduk pada 

kepentingan  tertentu saja lalu menyepelekan kebutuhan manusia 

dan masyarakat secara keseluruhan. Kesulitan setiap tahun ada pada 

manajemen kelembagaan yang tidak tuntas. Manajemen yang 

dimaksud tidak saja tertuju pada strategi mengatur pembagian 

sembako misalnya. Tindakan yang dimaksud justru merangkumi 

pemahaman yang benar dan tepat mengenai titik-titik kekuatan 
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yang harus diperhatikan, sebelum sebuah tindakan pragmatik 

dilakukan. Misalnya posisi seorang sesepuh atau Atoin Amaf selalu 

turut memengaruhi konstelasi kehidupan warga masyarakat. Walau 

mereka tidak harus dilibatkan dalam kegiatan praktis, namun 

nasehat dan keterangan mereka sangat memberi bobot kualitas bagi 

usaha pendekatan mengentaskan kemiskinan yang berdaya guna. 

 

Dimensi ekonomi masyarakat tidak saja dipengaruhi oleh 

ikut nimbrungnya kekuatan sosial seorang Atoin Amaf, walau harus 

diingat bahwa secara sosio-kemasyarakatan eksistensi seorang Atoin 

Amaf bakal turut memengaruhi citra dari berbagai transaksi ekonomi 

masyarakat. Itu berarti relasi sosial selalu mendominasi aplikasi 

berbagai matra kehidupan bersama, termasuk usaha bersama dalam 

kerangka mengentaskan  fenomena  kemiskinan.  Berbagai  praktek  

kehidupan setiap hari dalam masyarakat memang tidak selalu 

seirama dengan harapan dari upaya merevisi kelembagaan 

masyarakat kini. Namun jika ditempatkan dalam satu struktur sosial, 

maka peran dan fungsi yang dianut manusia dan masyarakat selalu 

memengaruhi semua kegiatan yang dilakukan setiap hari. 

 

Karena itu secara kategorial kanaf (nama) dan ume (rumah) 

seperti disebutkan dalam uraian Bab V memang selalu dengan setia 

membimbing manusia dan masyarakat untuk tuntas melakukan 

berbagai pekerjaan setiap hari. Dalam kacamata dunia modern hal 

seperti itu dapat dibandingkan dengan eksistensi kelompok manusia 

dan masyarakat, yang secara harmonis berada dalam ikatan kegiatan  

lembaga lokal. Hal ini dinilai strategis jika memang direfleksi dari 

perspektif psiko-lingusitik dan empiris, ketika warga masyarakat 

menyebut terminologi lembaga lokal kanaf dan ume, maka terbuka 
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peluang usaha yang senantiasa didukung oleh semua orang dalam 

lingkungan desa atau kampung. Dalam koridor pemikiran   seperti   

inilah   yang   sangat   diharapkan   semua   usaha mengentaskan 

fenomena kemiskinan dapat berjalan dengan lebih lancar. Lembaga-

lembaga lokal di mana-mana memang tidak saja memiliki akar 

sosiologis, melainkan secara inklusif mengikat perhatian masyarakat 

untuk selalu taat dalam ikatan bersama yang harmonis. 

 

Dengan demikian mindset manusia dan masyarakat yang 

tidak pernah lepas dari ikatan sangat erat dengan lembaga-lembaga 

adat, hendaknya diarahkan sedemikian rupa agar tidak 

menyepelekan relasi internal antar-pribadi, keluarga, suku dan 

masyarakat secara utuh. Oleh karena itu berbagai institusi lokal yang 

dikenal selama ini seperti PNPM, UPK, Karang Taruna, Lembaga 

Kemitraan Pengelola Hutan, Kelompok Tani Hutan, Pendidikan 

Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan 

Koperasi harus menjaring sebuah mitra kerja yang simbiosis. Sistem 

kerja yang institusional pada masa sekarang ini sangat viral, dalam 

arti bahwa semua lembaga lokal dengan kekuatan daya nalar 

tradisional hendaknya sedapat mungkin membuka diri terhadap 

kekuatan lembaga-lembaga rekayasa seperti telah disebutkan. Selama 

ini kondisi terbenamnya   lembaga   lokal memang berada pada satu 

peringkat keterbelakangan yang sangat krusial. Pada sisi inilah gerak 

gerik perubahan dan perkembangan tidak saja datang dari luar, 

melainkan harus diciptakan dari dalam kehidupan manusia dan 

masyarakat itu sendiri. 

 

Memang terkadang ada pemikiran bahwa sebetulnya jika 

kita bersikap jujur, maka lembaga adat sama sekali tidak memiliki 
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peran dalam proses mengentaskan kemiskinan. Malahan justru 

lembaga adat inilah yang acapkali ikut memiskinkan rumah tangga. 

Asumsi seperti ini sah-sah saja, namun oleh karena akar lembaga 

adat ada pada eksistensi manusia dan masyarakat setiap hari, maka 

pemikiran yang sama tidak berdayaguna sedikit pun untuk 

mengentaskan fenomena kemiskinan. Sikap yang diambil haruslah 

positif menempatkan lembaga adat sebagai satu kekuatan potensial 

yang selama ini diberdayakan secara salah. Untuk itulah perlu sikap 

respek yang tulus terhadap eksistensi lembaga- lembaga  adat,  

untuk  kemudian  ditempatkan  secara  bersama-sama dengan  

bentukan  institusi  rekayasa  perubahan  dan  perkembangan 

dalam  bingkai  menyusun  pola  yang  terbuka  untuk  

mengentaskan fenomena kemiskinan secara lebih berdayaguna.  

 

KKKKoooommmmiiiittttmmmmeeeen n n n ddddaaaannnn    KKKKoooonnnnssssiiiisssstttteeeennnnssssiiii    

Berkenaan dengan perspektif religi dalam kerangka diskursus 

memperbaiki sebuah pendekatan untuk mengentaskan fenomena 

kemiskinan sampai ke akar-akarnya, maka dua usaha berikut sangat 

penting.  Pertama,komitmen untuk  bekerja  lebih  tertib  dan  

terarah. Kedua, konsistensi untuk tidak menyepelekan strategi 

yang dimiliki berbagai lembaga dalam kehidupan manusia dan 

masyarakat saat ini. Di dalam kehidupan rumah tangga ada sekian 

banyak komitmen untuk hidup seadanya, tidak terjerumus dalam 

nuansa hidup mewah yang direkayasa secara sosial. Ada sikap dan 

kerelaan untuk mengorbankan kekayaan yang dimiliki, dalam 

rangka menyukseskan berbagai kegiatan mengurangi angka 

kemiskinan. Komitmen yang sama dapat dilihat dari sikap serta 

perilaku sosial warga masyarakat yang memiliki kebiasaan untuk 

memberikan bantuan yang berorientasi pengembangan program 
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yang berkelanjutan pada setiap rumah tangga. Pada perspektif ini 

komitmen harus diletakkan pada usaha yang serius untuk bersikap 

tegas, yakni rumah tangga miskin tidak perlu dimanjakan dengan 

bantuan ‘beras sejahtera’, atau ‘bantuan langsung  tunai’. 

 

Konsistensi tertuju pada praktek yang berpijak pada prinsip 

tertentu. Dalam refleksi disertasi ini titik tuju yang menjadi sasaran 

adalah bagaimana mengentaskan fenomena kemiskinan dengan 

memberdayakan keluarga miskin. Tindakan yang konsisten, harus 

selalu memperhatikan kata-kata kunci yang menjadi rujukan usaha 

dari semua upaya mengurangi angka kemiskinan dalam masyarakat. 

Rumah tangga miskin diberdayakan dengan cara mencari kegiatan 

yang membuat mereka optimistik, sehingga mereka dapat menyadari 

mengapa mereka miskin. Langkah berikut adalah, mereka mulai 

bangkit dari kondisi kemiskinan lalu terlibat dalam berbagai kegiatan 

pemberdayaan. Di sini mereka hendaknya terbuka untuk mengikuti 

berbagai pelatihan, studi banding, magang dan tentunya mereka 

sendiri harus dibimbing terus-menerus  untuk  berpikir  dan  

menemukan,  terlebih  memanfaatkan potensi dan peluang yang 

ada. 

 

Secara mikro, rumah tangga dengan semua anggotanya pasti 

mengetahui secara persis matra kehidupan yang selalu membuat 

mereka terkurung dalam cap miskin. Jika realitas sosial tidak seperti 

itu, maka pendekatan yang diaplikasikan haruslah menuntun 

anggota rumah tangga sedemikian rupa agar mereka dapat 

mengetahui dengan pasti hal apakah yang harus dilakukan untuk 

memperbaiki kondisi kehidupan mereka setiap hari. Setelah mereka 

tahu dengan cukup pasti mengenai kebutuhan mereka yang 

sungguh-sungguh riil, maka mereka juga harus konsisten untuk 
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menanggapi kondisi kehidupan yang serba berkekurangan seperti 

yang dikeluhkan. Seterusnya mereka dihantar perlahan-lahan untuk 

bisa cekatan mengambil sikap tertentu dengan pemahaman bahwa 

persoalan mengenai kebutuhan makan dan minum tidak saja 

tergantung dari tersedia cukup tidaknya uang di tangan. 

 

Hal itu secara emik dapat diatasi dengan mencari jalan keluar 

dari ruang lingkup kehidupan manusia dan masyarakat di desa. 

Yakni memperhatikan situasi dan kondisi kebun di pekarangan, 

yang lazim disebut poan. Poan inilah yang menjadi gudang sayur 

dan berbagai kebutuhan keluarga setiap hari, antara lain pisang, 

umbi-umbian, nenas dan lain-lain. Sementara itu salah satu kekuatan 

daya nalar tradisional yang dimiliki warga rumah tangga adalah 

bahwa kebutuhan setiap hari tidak pernah ditakar dengan jumlah 

uang tertentu, melainkan diukur dari tersedianya bahan-bahan dasar 

yang dikonsumsi serta dikerjakan di dapur. Namun perubahan dan 

perkembangan zaman dapat saja menggeser perhatian warga rumah 

tangga dari komitmen dan konsitensimereka sehingga menjadi  

tidak  ramah dengan lingkungan hidup, dan terlebih berkenaan 

dengan mendesak tidaknya berbagai kebutuhan dalam rumah 

tangga. 

 

Secara tegas dapat dikatakan di sini bahwa pola kebutuhan 

rumah tangga yang kuat dalam perspektif transaksi jual beli, hampir 

tidak terlalu membutuhkan media 'uang' sebagaimana yang 

dimaksud dalam uraian Bab V dan   VI. Itu berarti tanpa sarana 

tukar-menukar resmi dengan 'uang', kebutuhan setiap hari dalam 

keluarga masih tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dengan 

demikian sistem penanganan keuangan keluarga harus konsisten 
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dan membuka komitmen baru demi proses  perubahan  mental  dan  

akhlak  serta  perilaku  sosial, sehingga proses pengentasan 

kemiskinan dapat berjalan dengan berhasil. Walau harus diingat 

bahwa dalam kehidupan modern, mediasi uang sebagai alat tukar 

resmi, memang sangat perlu untuk menunjang terpenuhinya 

berbagai kebutuhan dalam rumah tangga. Perlakuan yang 

sedemikian juga tergantung pada kebiasaan yang telah tertanam 

dalam anggota rumah tangga untuk mensiasati kebutuhan dalam 

rumah tangga setiap hari. 

 

Singkat kata, warga rumah tangga haruslah memiliki 

komitmen yang kuat untuk bangkit dari situasi dan suasana 

kemiskinan dengan pribadi yang konsisten dalam kerangka terlibat 

secara aktif dalam setiap kegiatan mengentaskan kemiskinan. Secara 

empiris sikap hidup warga rumah tangga dapat menunjukkan dua 

keutamaan tersebut di atas. Pengalaman hidup setiap hari dalam 

keluarga menjadi bukti otentik untuk membaca seberapa jauh 

anggota rumah tangga selalu memiliki komitmen untuk mengatur 

pola hidup yang baik. Kemudian atas dasar komitmen tersebut, 

seberapa jauh mereka konsisten untuk menata dinamika kebutuhan 

rumah tangga sedemikian rupa, sehingga mereka tidak terjerat 

fenomena kemiskinan. Pendekatan emik juga berlaku di sini, yakni 

memperhatikan berbagai pola transaksi hidup rumah tangga dengan 

memperhatikan serta memperhitungkan berbagai kemungkinan yang 

dimiliki warga rumah tangga saat ini. 

 

Jika direfleksi lebih dalam mengenai jangkauan pemahaman 
sistem dan pola ekonomi emik dalam kaitan dengan eksistensi rumah 
tangga, maka dua fenomena sosial menjadi patokan dasar.  
Pertama, suasana dapur, dan kedua kondisi kebun yang berada di 
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pekarangan (poan). Sekiranya dua patokan dasar ini diperhatikan 
dengan sungguh- sungguh, maka usaha untuk mengentaskan 
kemiskinan akan dapat berjalan dengan lancar. Dalam arti manusia 
dan masyarakat telah menyadari kekuatan yang dimiliki, lalu 
memberdayakan juga berbagai peluang yang ada di sekitar mereka. 
Sementara itu mereka juga terlibat dalam  berbagai  kegiatan  
pemerintah  yang  bertujuan  sama  yakni mengentaskan 
fenomena kemiskinan. Sentrum dan sketsa kehidupan ekonomi 
rumah tangga juga bergerak di sekitar dua fenomena sosial tersebut, 
dapur dan poan. Kiranya pemberdayaan dan proses pengentasan 
kemiskinan yang dilakukan pihak luar, apakah dari pemerintah atau 
LSM, juga harus secara konsisten memiliki komitmen untuk 
memperhatikan kondisi kedua fenomena tersebut. 

 

Gaya hidup konsumtif dengan prinsip dasar bahwa semua 
kegiatan baru mulai hidup dan berkembang ketika ada  banyak uang, 
justru harus diganti dengan pola hidup produktif yakni berusaha 
untuk memberdayakan segala peluang agar suasana poan tetap 
memproduksi kebutuhan dapur setiap hari. Transaksi ekonomi 
rumah tangga tidak menjadi sepi jika tidak ada uang. Maksudnya 
biar tanpa uang (yang mencukupi) namun ekonomi rumah tangga 
tetap menjadi hidup, justru karena kebutuhan dapur terus didukung 
oleh hasil yang melimpah dari poan yang berada di pekarangan 
(biasanya terletak di belakang dapur). 

 

Dengan ungkapan lain, realitas poan sebagai jaminan dan 
penyelamat rumah tangga di saat kondisi keuangan keluarga mulai 
mengalami musim paceklik. Dalam arti ketika tidak ada uang tunai, 
maka  dapur tetap mengeluarkan asap oleh karena persediaan 
berbagai kebutuhan masih tersedia di kebun kecil tersebut. Filosofi 
kehidupan manusia dan masyarakat di daerah-daerah pedesaan selalu 
melihat poan sebagai lumbung kebutuhan setiap hari. Karena itu 
perhatian semua anggota rumah tangga senantiasa terarah pada 
tempat tersebut. Pada sisi tertentu, poan sebagai peluang anggota 
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keluarga untuk mempersiapkan berbagai kemungkinan ketika tidak 
ada persiapan uang sama sekali. Walau dalam perencanaan untuk 
membuat poan, tidak pernah terlintas sama sekali bahwa keluarga 
selalu memiliki rancangan seperti itu. 

 

Dalam sudut pandang religi, manusia dan masyarakat 

memiliki kekuatan iman, moral dan berbagai kebajikan etik. Dengan 

iman yang dimiliki, baik dalam perspektif agama asli, maupun agama 

resmi, manusia dan masyarakat dengan sendirinya mempunyai 

berbagai aturan religi yang memberi kepastian dan peneguhan. 

Pengalaman hidup setiap hari selalu dikemas dalam berbagai kegiatan 

sosial-religi, sehingga walau mereka mengalami kemiskinan, namun 

mereka selalu berharap bahwa ke masa depan, masih terbentang 

masa yang lebih bahagia. Kendati setelah  mengikuti  perayaan  

agama  tertentu,  mereka  harus  kembali mengalami peristiwa yang 

sungguh-sungguh membutuhkan kerja keras untuk keluar dari 

fenomena kemiskinan yang sama. Iman memberi mereka harapan, 

dan membimbing mereka untuk semakin teguh dan percaya 

mengenai suatu masa depan, yang secara fisik memang tidak 

menjanjikan apa-apa, namun berdasarkan kekuatan yang mereka 

peroleh, maka peristiwa yang sulit sekalipun dari akibat peristiwa 

kemiskinan yang sama, hati mereka tidak pernah gentar untuk 

mengerjakan berbagai kegiatan dalam kehidupan setiap hari. 

 

Berkenaan dengan perspektif moral, lazim dikaitkan 

dengan hal-hal berkenaan dengan etika. Karena itu biasanya dalam 

kehidupan manusia dan masyarakat dikenal istilah moral-etik. 

Namun di sini tekanan diberikan terpisah, yakni hanya dimensi 

moral sendiri untuk melihat lebih dalam dampak atau pengaruh dari 

perhatian yang konsisten terhadap kehidupan religi secara umum. 
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Pada uraian sebelumnya disampaikan mengenai hal-hal internal 

dalam kehidupan manusia dan masyarakat, misalnya   kepercayaan, 

konsistensi dan komitmen yang tunggal terhadap sesuatu yang baik. 

Dalam koridor pembicaraan kita di sini, hal-hal religi yang 

memengaruhi langsung kehidupan manusia dan masyarakat setiap 

hari. Terlepas dari rumusan ilmu dan refleksi pengetahuan  

mengenai  diskursus moral, hal yang secara empiris dapat dilihat 

dari kehidupan moral manusia dan masyarakat adalah ketaatan, sikap 

saling terbuka, dan juga kesediaan untuk saling membantu serta 

berbagai hal positif seperti telah disebutkan sebelumnya. 

 

Jadi ada kekuatan moral-religi yang dapat menjadi modal 

dasar bagi manusia dan masyarakat untuk memberdayakan mereka 

dalam kerangka mengentaskan kemiskinan. Selain itu disebutkan 

juga mengenai kebajikan etik, yang sengaja dipisahkan dari 

penjelasan mengenai dimensi moral kehidupan manusia dan 

masyarakat. Berbagai tindakan spontan yang terdapat dalam 

kehidupan rumah tangga setiap hari merupakan modal dasar yang 

empiris dari kehidupan manusia dan masyarakat  yang  sama,  yang  

kiranya  dapat  direfleksi  ulang  untuk diperhatikan dalam kegiatan 

mengentaskan kemiskinan. Kebajikan etik acapkali menjadi ukuran 

yang sangat terpercaya untuk mengarahkan semua kegiatan 

manusia dan masyarakat sedemikian rupa agar dapat tiba pada cita-

cita hidup bersama yang lebih dinamis. 

 

Umum terjadi   bahwa perspektif moral-etik lebih unggul 

dibanding pertimbangan ekonomis. Walau dalam kenyataan setiap 

hari, hal seperti ini tentunya tidak berdampak langsung kepada 

usaha serta upaya mengentaskan kemiskinan. Walau haruslah 
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diingat bahwa berbagai pertimbangan moral-etik dapat 

meningkatkan ketahanan hidup, dan pada sisi tertentu dapat pula 

memberi mosi percaya antar- warga masyarakat yang satu dengan 

yang lainnya. Nilai ekonomi memang selalu diperlukan di mana-

mana, namun ketika mengaitkannya dengan kehidupan sosial 

kemasyarakatan, maka pertimbangan moral- etik dan religi justru 

lebih unggul dan mengalahkan perhitungan ekonomis. Karena itulah 

keuangan masyarakat memang terdapat pada bukan saja 

pertimbangan nilai ekonomi dari jumlah uang tertentu, melainkan 

juga pada refleksi dan pertimbangan moral-etik manusia dan 

masyarakat. 

 

Dengan pertimbangan moral-etik yang sama ini setiap 

sesepuh atau pemimpin masyarakat mampu menggerakkan warga 

masyarakat. Sebagai institusi resmi dan berwibawa, lembaga 

pemerintahan hendaknya berupaya untuk memahami lembaga adat 

atau hukum adat yang sungguh sangat kuat pengaruhnya dalam 

kehidupan masyarakat setiap hari. Usaha yang sama tidak bermaksud 

agar lembaga pemerintahan mengambil-alih pola dan cara manual 

yang telah diterapkan dari waktu ke waktu selama berabad-abad. 

Maksud dari terobosan lembaga pemerintahan untuk masuk lebih 

dalam pada struktur kehidupan manusia dan masyarakat adalah 

untuk melihat konstruksi penalaran tradisional, yang kemudian 

diterapkan dalam aplikasi manual seperti telah diuraikan 

sebelumnya. Mindset keluarga berjalan dalam bingkai daya nalar 

tradisional berkenaan dengan penyertaan para leluhur dan Yang 

Kudus, yang justru ditunjukkan dalam perilaku religi setiap hari. 

Ikatan kebersamaan dalam masyarakat selalu direstui para leluhur 

dan pada gilirannya juga dikehendaki oleh Yang Kudus. 
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Temuan Peneliti 

 Berdasarkan sajian pada Gambar 2.1. tentang aspek-aspek 

kemiskinan, maka di sana dapat disimpulkan sebuah model 'kuadran' 

atau prinsip dasar sebagai ukuran dalam kerangka mengentaskan 

fenomena kemiskinan secara struktural. Maksudnya, dalam pendekatan 

antropologi ekonomi, keempat ukuran yang telah disebutkan dapat 

dijadikan sebagai ujung tombak strategis untuk menerapkan berbagai 

strategi pendekatan dalam mengurangi arus kemiskinan yang ditakuti 

selama ini.  

 Penulis/peneliti sampai pada keputusan untuk memberikan 

nama atau identitas akademik kepada 'kuadran' Aluman. Pada 

prinsipnya, kuadran itu dapat dijelaskan antara lain seperti berikut. 

Pertama dapat disebut dengan istilah 'kuadran perspektif ekonomi'; 

kedua adalah 'kuadran perspektif kelembagaan'; ketiga 'kuadran 

perspektif sosial'; dan keempat 'kuadran perspektif budaya plus religi'. 

Keempat kuadran ini merupakan unsur-unsur  konstruktif yang pada sisi 

tertentu dapat dilihat sebagai jurus yang tepat untuk mengkaji dan 

mengentaskan fenomena kemikisnan, dan pada sisi lain, keempat 

kuadran ini menjadi aras kehidupan warga masyarakat di daerah atau 

lokasi penelitian.  

 Masing-masing kuadran ini telah memandu analasis penulis 

untuk mengkaji lebih dalam dan bahkan secara faktual 'uraian-uraian' 

mulai dari bab III, IV, V dan VI. Berdasarkan kuadran dari perspektif 

ekonomi dan perspektif kelembagaan, maka dapat diidentifikasi bahwa 

di rumah tangga-rumah tangga Desa T'eba, di sana terlihat ada 

fenomena kemiskinan. Artinya fenomena sosial yang lazim disebut 

dengan istilah 'kemiskinan', ternyata dialami di dalam keluarga dan 

rumah tangga. Tetapi kalau berdasarkan kuadran perspektif sosial dan 

budaya plus religi, di rumah tangga-rumah tangga Desa T'eba warga 

masyarakat 'tidak merasa miskin'. Maksudnya, fenomena kemiskinan itu 
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tidak diakui sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh menimpa keluarga-

keluarga dalam masyarakat setiap hari. Fakta terindikasinya dua 

pandangan berbeda, ternyata ada secara simultan dalam realitas sosial 

kehidupan keluarga-keluarga. Adanya fenomena kemiskinan (kuadran 1 

dan 2) sekaligus dinegasi oleh 'perasaan miskin' (kuadran 3 dan 4), 

ternyata dapat dijembatani dengan penjelasan antropologi ekonomi 

secara cermat.   

 Atas dasar keempat kuadran tersebut dapat dirilis konsepsi 

teoretis bahwa kemiskinan adalah kondisi ketidak-berdayaan rumah 

tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup, akses sumber daya dan 

peringkat partisipasi anggota rumah tangga. Kemiskinan bersifat multi-

dimensi sehingga untuk mengatasinya juga perlu dilakukan secara 

komprehensive dengan melibatkan banyak faktor, dan dalam hal ini 

mereview 'kajian struktural' terhadap keempat kuadran tersebut di atas 

secara lebih hati-hati dan cerdas. Pada hakekatnya kemiskinan rumah 

tangga disebabkan tidak saja oleh faktor internal seperti adanya 

kecenderungan melihat sumber kemiskinan berasal dari dalam diri si 

miskin itu sendiri; melainkan juga dari aspek atau faktor eksternal yang 

justru menunjukkan kecendrungan menyalahkan ketikda-mampuan 

struktural kelembagaan yang ada dalam kehidupan bersama.    

 Suasana kehidupan ekonomi sesuai sketsa pemahaman keempat 

kuadran ini, justru diidentifikasi sebagai sintesa konseptual, yang dapat 

dilihat sebagai bagian dari sintesa teoretis. Tanpa mengurangi makna 

konsepsi kemiskinan mutlak dan kemiskinan relative sebagaimana 

diterapkan dalam narasi sepanjang disertasi ini, hemat penulis keempat 

kuadran ini sangat memberi makna bagi analisis fenomena kemiskinan 

secara umum dan elastis. Maka sikap akademik penulis adalah 

mengandalkan berbagai potential power yang ada dalam keluarga-

keluarga miskin yang adalah rumah-tangga-rumah-tangga sederhana, 

yang sering tidak masuk dalam 'potensi peluang' oleh karena dilihat 

sebagai momok atau sumber 'kemiskinan' pada masyarakat Desa T'eba.      
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 Perjalanan seluruh kajian dalam proses penulisan disertasi ini sebetulnya 

memuncak pada sajian mengenai perspektif kelembagaan dan kemiskinan. 

Keempat kuadran di atas dapat dilihat sebagai empat realitas sosial atau 

kenyataan yang ada dalam kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari. Pada 

sisi tertentu sangat dibutuhkan betapa pentingnya pendekatan yang sinergis untuk 

memberdayakan keluarga-keluarga miskin dalam rangka mengentaskan 

fenomena kemiskinan yang sama. Skema dan kerangka berpikir dalam bingkai 

'usaha' mengentaskan kemiskinan, justru menjadikan 'keluarga' sebagai subyek 

dan bukan obyek dari konstruksi upaya pengentasan kemiskinan. Keempat 

kuadran ini dapat dibedah dengan menganalisis secara struktural keluarga-

keluarga yang selama ini dijadikan sebagai obyek pembangunan, yang itulah 

masalah dasar terjadinya fenomena kemiskinan dalam masyarakat.  

 Keempat kuadran di atas akan sangat membantu, jika diapresasi secara 

sehat dalam kehidupan bersama, dalam hal menganalisisnya secara struktural 

dengan memperhatikan konteks sosial kehidupan rumah-tangga-rumah-tangga. 

Manusia dan masyarakat di mana-mana selalu mendambakan kehidupan yang 

lebih bahagia dan bebas dari tekanan sosial. Tentunya termasuk juga upaya 

terbebas dari fenomena kemiskinan! Hal ini terutama dapat dikaji secara terpisah 

dalam setiap satuan kuadran. Bahkan refleksi setiap satuan kuadran akan 

memberi peluang baru untuk memahami kondisi riil masyarakat, terutama untuk 

memeta secara pasti ruang lingkup kehidupan manusia dan masyarakat yang 

terkena fenomena kemiskinan. Dengan demikian, berlandaskan pada kekuatan 

yang dimiliki, terlebih akal dan budi, keluarga-keluarga akan selalu diberi waktu, 

sekaligus mereka berperan aktif dalam mengentaskan kemiskinan dan juga 

mengusahakan ruang lingkup kehidupan yang lebih bersahabat dengan apa yang 

telah dicita-citakan.  

 Manusia dan masyarakat selalu mengharapkan sesuatu yang baik dan 

bermartabat bagi kehidupannya, dan dengan cara yang sama pula, lingkungan 

yang mengitari dapat menerima kontribusi sosial dalam iklim kehidupan bersama 

yang lebih konstruktif. Pada sisi tertentu, fenomena kemiskinan merupakan satu 

gejala sosial yang menimpa bangsa-bangsa di hampir seluruh penjuru dunia. 

Setiap bangsa dan negara memiliki strategi pengentasan yang berbeda, dan sesuai 

hasil studi penulis, keempat kuadran ini merupakan wakil dari fenomena sosial, 

untuk kemudian mengkaji 'kenyataan' adanya kemiskinan, yang adalah bagian 

integral dari pengalaman hidup manusia dan masyarakat. Kehidupan rumah 

tangga selalu diatur dalam kerangka daya nalar tradisional, dalam bingkai 

mengentaskan kemiskinan. Sering, inti dari daya nalar tradisional berjalan secara 

otomatis, dan tidak membutuhkan suatu perhitungan berdasarkan pemikiran logis 

atau sesuatu yang dapat dipertanggungjwabkan secara akali.  

 Keempat kuadran di atas berjalan secara manual, dan hal itu menjadi 

ukuran alamiah bagi sebuah kehidupan yang bebas dari fenomena kemiskinan. Itu 

artinya, hal itu selalu tergantung pada kesepakatan alami, yakni satu keputusan 

yang selalu diambil secara spontan antar anggota rumah tangga, satu terhadap 

yang lain. Justru pada jejaring kesepakatan seperti ini tekanan diberikan pada 
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sikap saling percaya antar anggota rumah tangga, yakni antara ayah (bapak), ibu 

dan anak-anak secara bersama. Jika diperluas dalam kerangka pikir kehidupan 

manusia dalam masyarakat, maka daya nalar tersebut tetap eksis dalam 

kesepakatan antar anggota rumah tangga, satu terhadap yang lainnya.  

 
 

RRRRekekekekoooommmmeeeennnnddddaaaassssiiii    

 

Pada bagian rekomendasi, peneliti memberikan beberapa 

butir keprihatinan yang hendaknya dilaksanakan agar usaha 

pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan sukses. Namun 

sebelumnya disampaikan enam butir temuan dari balik karya 

akademik ini. Pertama, hal yang sangat penting untuk diperhatikan 

adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri individu, keluarga dan 

masyarakat secara keseluruhan. Proses membangun kesadaran baru 

ini hendaknya ditempuh secara bertahap. Mulai dari dalam diri 

setiap pribadi, yang justru merupakan inti dari pola pendekatan 

emik, kemudian perlahan- lahan berkembang ke peringkat keluarga 

atau rumah tangga. Kesadaran yang telah tertanam dalam diri setiap 

individu tidak secara otomatis dapat dibagikan ke dalam seluruh 

anggota rumah tangga. Hal seperti ini membutuhkan  suatu  

pendekatan  dalam  perspektif  memperhatikan iklim kehidupan 

rumah tangga, agar setiap pribadi sungguh-sungguh disentuh 

kepentingannya, agar dengan mudah anggota rumah tangga dapat 

diarahkan secara bersama. Hal yang sama dapat diaplikasikan ke 

dalam usaha membangun kesadaran dalam masyarakat secara lebih 

luas. 

 

Kedua, perlu dibudidayakan 'kemauan' dalam diri, rumah 

tangga dan masyarakat, sama seperti takaran dalam point pertama. 
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Usaha ini haruslah dimulai pada peringkat pribadi, kemudian 

keluarga dan akhirnya masyarakat secara keseluruhan. Unsur 

terpokok dari point kedua adalah seberapa jauh perspektif 'kemauan' 

atau 'kehendak' ini diperhatikan, untuk melakukan sesuatu yang 

terpuji dan terpandang. Hal seperti itu justru haruslah diakarkan 

dalam hati dan budi, agar manusia dan masyarakat merasa semakin 

terdorong untuk membangun sesuatu yang baik dan bermartabat. 

Biasanya terjadi bahwa ketika seseorang tidak memiliki hasrat, atau 

kehendak dan kemauan untuk melakukan sesuatu yang baik, terpuji 

dan terpandang, maka dia tidak akan terlibat dalam berbagai 

kegiatan yang justru diagendakan dalam kerangka proses 

mengentaskan fenomena kemiskinan. 

 

Ketiga, membangun kebebasan dalam diri manusia dan 

masyarakat. Peringkat dalam point pertama dan kedua berlaku juga 

di sini. Dalam arti kebebasan yang dimaksud haruslah dimulai dari 

pribadi tertentu, kemudian dalam kerangka hidup rumah tangga dan 

kemudian diteruskan kepada proses pendampingan masyarakat 

secara umum. Model kebebasan yang dimaksud adalah hal-hal 

moral-etik dan religi yang turut membimbing kebebasan manusia 

dan masyarakat guna melakukan sesuatu yang bermanfaat dan 

berarti bagi kepentingan diri sendiri dan masyarakat umum. Inti 

yang harus diperhatikan di sini adalah orang tidak sampai merasa 

tertekan untuk melaksanakan sesuatu yang berguna bagi proses 

pengentasan kemiskinan. Selama ini bisa saja ada usaha dan upaya 

yang memang benar, namun oleh karena faktor kebebasan tidak 

diperhatikan, maka segala usaha yang baik dan terpuji sepertinya 

menabur di udara. 
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Keempat, kemudahan akses untuk menemukan asset yang 

dapat dilipat-gandakan. Point ini berkenaan dengan rumusan yang 

diungkapkan sepanjang penulisan disertasi ini bahwa ternyata ada 

sejumlah kekuatan yang tidak diindahkan, sehingga manusia dan 

masyarakat pedesaan sepertinya tabula rasa terhadap sesuatu yang 

ternyata dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk mengentaskan 

fenomena kemiskinan. Asset yang dimaksud ini juga dapat 

ditunjukkan secara berbeda, yakni kemampuan daya nalar dalam diri 

manusia dan masyarakat pedesaan. Kemampuan lokal ini bisa yang 

kelihatan, atau hal yang memang tersembunyi dalam pribadi manusia 

dan masyarakat, yang memang tidak nampak secara fisik. 

 

Kelima, ada unsur lain yang lebih prospektif berkaitan 

dengan psikis manusia yakni perasaan bersyukur dan empati yang 

mendalam untuk terlibat dalam proses memenuhi nafkah setiap hari. 

Di dalam setiap pendekatan ekonomi yang bercorak emik, hal seperti 

ini merupakan kunci bagi proses penyadaran manusia dan 

masyarakat secara menyeluruh. Salah satu kekuatan yang boleh 

dikategorikan ke dalam potential power manusia dan masyarakat 

di daerah penelitian adalah (a) selalu bersyukur atas setiap 

peristiwa yang dialami, apakah baik atau buruk, terpuji atau 

tidak, malang dan susah atau untung. 

Singkat kata mereka selalu siap menerima dengan hati dan penuh 

sukacita, segala peristiwa tanpa berpikir tentang dampaknya bagi 

kehidupan pribadi, rumah tangga dan bagi masyarakat. Dengan cara 

seperti ini mereka memiliki kekayaan hati untuk selalu 

menunjukkan sikap empati dan berjuang untuk mencari nafkah bagi 

proses pemenuhan kebutuhan setiap hari. 
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Keenam, sebetulnya satu peluang tersembunyi yang 

dimiliki masyarakat desa adalah selalu mengandalkan tersedianya 

cadangan asset yang dilipat-gandakan. Dalam arti selalu ada 

kehendak (point kedua) untuk mempersiapkan diri dalam kerangka 

menghadapi fenomena kemiskinan. Itu artinya, tanpa memikirkan 

hal-hal besar, manusia dan masyarakat pedesaan juga memiliki 

cadangan berpikir untuk mempersiapkan diri menghadapi segala 

sesuatu yang bakal terjadi di hari esok. 

 

KeluargaKeluargaKeluargaKeluarga    

 

Keluarga adalah basis kehidupan setiap individu, juga 

menjadi kekuatan yang sama bagi kepentingan masyarakat yang 

lebih luas. Dalam kerangka proses pengentasan kemiskinan, keluarga 

hendaknya menjadi kunci untuk menemukan berbagai peluang 

dalam kerangka mencari modal dasar serta kekuatan untuk 

menyusun agenda dari setiap proses pengentasan kemiskinan. Dalam 

rangka pengembangan ruang lingkup kehidupan keluarga, 

hendaknya diperhatikan pola dan sistem pendidikan dalam rumah 

tangga, serta proses pendampingan terhadap rumah tangga atau 

keluarga. Bapak dan Ibu tentunya harus lebih meningkatkan 

perhatian mereka terhadap anak-anak, dan tidak saja menyerahkan 

kepada pihak lembaga- lembaga pendidikan, baik formal maupun 

non formal. Secara khusus berkenaan dengan proses mengentaskan 

kemiskinan, keluarga- keluarga hendaknya secara pasti menanamkan 

nilai progresiv pada anak dan mengembangkan pola hidup yang 

lebih baik dengan memperhatikan penghasilan secara lebih riil.  
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MMMMaaaassssyayayayarrrraaaakkkkaaaatttt    

 

Pada peringkat masyarakat, usaha mengentaskan fenomena 

kemiskinan merupakan satu bentuk karya sosial-karitatif yang tidak 

mungkin menyepelekan keterlibatan masyarakat secara umum. 

Karena itu sangat diharapkan masyarakat turut mendukung berbagai 

usaha dan upaya terpuji untuk mengentaskan kemiskinan tersebut. 

Dukungan riil dari masyarakat adalah turut mendorong keluarga-

keluarga untuk tidak menciptakan  kondisi  kehidupan  ekonomi 

yang  pincang, antara  lain boros, pesta pora, dan berbagai kebiasaan 

yang justru tidak mendukung sikap hidup hemat. Selain itu betapa 

pentingnya pendidikan serta berbagai pelatihan bagi masyarakat. 

Perlu sekali adanya proses penyadaran  masyarakat  mengenai  

situasi kemiskinan  yang  menjerat kehidupan manusia setiap hari. 

Justru ketika manusia dan masyarakat mulai sadar akan situasi dan 

kondisi kehidupan mereka setiap hari, maka pada waktu yang sama 

mereka dapat dibimbing untuk segera keluar dari kondisi miskin 

yang diderita setiap hari. 

 

 

PPPPeeeemmmmeeeerrrriiiinnnntahtahtahtah    

 

Hal sangat positif yang telah dilakukan pihak pemerintah 

adalah digulirkannya sejumlah kegiatan per tahun untuk 

mengentaskan kemiskinan. Namun hal yang ditekankan dari seluruh 

uraian dalam disertasi ini adalah sebuah pendekatan emik dengan 

rumah tangga sebagai kunci atau modal dasar utama. Dalam 

kerangka pikir inilah, sangat diharapkan pihak pemerintah untuk 

selalu mencari daya guna berjalan bersama rumah tangga-rumah 
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tangga untuk terlibat dalam setiap usaha proses mengentaskan 

kemiskinan. Berbagai agenda pendekatan dari sekian banyak proyek 

pengentasan kemiskinan hendaknya mencari kekuatan pada rumah 

tangga dan masyarakat, agar pada gilirannya pendekatan yang digelar 

tidak dirasa baru dan asing di kalangan rumah tangga dan 

masyarakat. Pihak pemerintah hendaknya berjalan bersama- sama 

rumah tangga (keluarga) dan masyarakat dalam kerangka 

mengentaskan kemiskinan yang sama.  

 

AAAAkkkkaaaaddddeeeemmmmiiiissssiiii    

 

Pada point terakhir ini catatan dialamatkan kepada para 

akademisi atau LSM dan berbagai lembaga sosial yang ada di sekitar 

kehidupan manusia dan masyarakat di daerah-daerah pedesaan. 

Acapkali terjadi bahwa suara para akademisi dan lembaga sejenisnya 

dapat memberi angin segar kepada pihak pemerintah pada satu sisi, 

dan pada sisi lain memberi pencerahan kepada rumah tangga 

(keluarga) dan masyarakat untuk semakin konsisten menyusun 

berbagai rencana riil dalam rangka mengentaskan fenomena 

kemiskinan. Secara akademik, ada strategi khas untuk mengakhiri 

kemiskinan, yang dalam hal ini jika direfleksi dari peringkat 

kemiskinan absolut. 

 

 

     


