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BAB IBAB IBAB IBAB I    
PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN    

    

    

Hingga hari ini telah ada seribu satu usaha dan kerja keras 
untuk mengentaskan kemiskinan. Tidak tertinggal pula terdapat sekian 
banyak pendekatan telah diambil dengan berbagai banyak ragam 
upaya, guna mencari solusi dalam rangka membebaskan manusia dan 
masyarakat dari fenomena kemiskinan tersebut. Pada perspektif yang 
sama peneliti menyusun strategi analisis yang sama untuk mencari 
jalan keluar, dimana titik sasar yang kami lakukan tidak bergerak dari 
luar, melainkan dari  dalam. Awal kajian dalam disertasi ini bergerak 
dari kekuatan yang ada pada manusia dan masyarakat yakni keluarga. 

 Karena itu judul disertasi adalah TERBEBAS DARI TERBEBAS DARI TERBEBAS DARI TERBEBAS DARI 
BELENGGU KEMISKINANBELENGGU KEMISKINANBELENGGU KEMISKINANBELENGGU KEMISKINAN,,,,        Strategi MStrategi MStrategi MStrategi Membangun embangun embangun embangun EEEEkonomi Rumah konomi Rumah konomi Rumah konomi Rumah 
TangTangTangTanggagagaga. Adapun asumsi dasar dari disertasi ini adalah bahwa untuk 
mengentas kemiskinan sesuai hasil penelitian kami, maka usaha dan 
upaya hendaknya berawal dari rumah tangga miskin. Justru inilah 
sebuah sikap akademik yang tersari dari kajian dan analisis selama 
membuat penelitian di kawasan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor 
Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur.  

 

Latar BelakangLatar BelakangLatar BelakangLatar Belakang    

Seperti telah disebutkan sebelumnya, kemiskinan masih tetap 
menjadi momok yang tampaknya sulit berakhir, terutama di negara-
negara berkembang termasuk Indonesia. Dalam bingkai pemikiran 
logis, kondisi miskin berdampak pada tidak atau sekurang-kurangnya 
sulit terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dan masyarakat, seperti 
kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Jika seandainya manusia 
dan masyarakat mengalami kekurangan dalam kebutuhan-kebutuhan 
tersebut di atas, atau setidak-tidaknya ada kekurangan dan kemudian 
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dirasa tidak mencukupi, maka sudah dengan sendirinya label 
kemiskinan menjadi sasaran dari setiap kajian dan analisis mengenai 
kondisi kehidupan, yang sudah secara otomatis diberi predikat 'miskin'.    

Lazim diklaim bahwa masalah kemiskinan adalah sebuah 
fenomena yang bersifat multidimensi (Jaupi, 2015: 64; Irimie, 2014: 
239; Victor,  2014:1), yang acapkali sangat sulit dicari solusi yang 
mencukupi. Kemiskinan yang sama ini juga merupakan tantangan 
besar dalam pembangunan dunia. Pada sisi tertentu, arti dari istilah 
multidimensi sebetulnya bersumber pada faktor penyebab kemiskinan, 
yang ternyata merupakan akibat dari berbagai aspek. Misalnya, faktor 
ekonomi (Suparlan, 1993, Faturahman et al, 1994, Reitsma et al, 1994, 
Briscoe 2015: 6, Lemus 2015: 169, Arabaci, 2016: 1329, Gallet 2010: 9), 
dan juga non ekonomi. Semua aspek itu ternyata tidak kalah perannya 
dalam proses pemiskinan manusia dan masyarakat dalam iklim 
kehidupan rumah tangga. Jika dirinci lebih lanjut, sebut saja seperti 
aspek sosial, yakni kondisi pendidikan yang tidak memadai (Alkire et 
al, 2016: 1), kemudian dapat ditambahkan lagi dengan segala sesuatu 
yang berkaitan dengan aspek-aspek berikut: kebutuhan dasar, gaya 
hidup, pilihan, asset, kapabilitas, inklusi sosial, ketidaksetaraan, hak 
asasi manusia, pemukiman, kerentanan, pemberdayaan dan 
kesejahteraan subyektif (Locatelli, 2009; World Bank, 2008). 

Sumber penyebab kemiskinan dapat dilihat dari dua hal 
elementer yakni pertama, subyek, yaitu yang berasal dari dalam 
manusia atau masyarakat yang miskin, atau  bersumber dari dalam 
kelompok miskin itu sendiri (Chambers, 1983, Moyo, 2014:5999, 
Saeed, 2016: 336, Tanga, 2014: 476), dan kedua,sesuatu yang dari luar 
kelompok miskin (Sumarjan, 1980, Alpian, 1980, Sutrisno, 1993, Sachs, 
2005: 226). Pada hakekatnya kemiskinan menyentuh kehidupan 
manusia dan masyarakat, dan diderita oleh seluruh warga masyarakat. 
Oleh karena itu sebetulnya sangat menarik jika usaha untuk 
mengentaskannya, semua orang harus terlibat dan diajak untuk 
berpartisipasi dalam rangka menyelesaikan persoalan tersebut. 
Partisipasi dunia untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat antara 
lain telah diungkapkan melalui terbentuknya badan  kerjasama negara-
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negara yang terikat dalam kelompok Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB). 

Dalam laporan Poverty and shared Prosperity (Bank Dunia,  
2017) dikatakan bahwa posisi 10,7 % dari populasi global berada dalam 
jurang kemiskinan (hampir 11 orang dari setiap 100 orang di dunia). 
Kemudian, dicatat juga bahwa terdapat 767 juta orang yang hidup di 
bawah garis kemiskinan internasional, dengan pengeluaran per hari 
sebesar US$ 1,90 atau sebesar Rp 25.000 setiap hari. Laporan tersebut 
memberikan informasi terperinci bahwa jumlah orang miskin paling 
banyak berada di wilayah sub-sahara Afrika yaitu mencapai 388,7 juta 
orang. Sedangkan kedua, ada di Asia bagian selatan dengan jumlah 
256,2 juta orang. Asia bagian timur dan Pasifik menjadi peringkat 
ketiga dengan jumlah sebanyak 71 juta orang, kemudian disusul 
Amerika Latin dan Karibian yang tercatat sebanyak 33,6 juta orang. 
Adapun bagian Eropa dan Asia Tengah tercatat yang paling rendah 
yaitu sebanyak 10,8 juta. Masih ada informasi lanjutan bahwa angka 
kemiskinan tersebut sebesar 44% dari total orang miskin ini adalah 
anak-anak berumur 14 tahun ke bawah. Demikian pula 80% tinggal di 
daerah kumuh, dan 39 % tidak mendapatkan pendidikan formal.     

 Atas dasar pemikiran di atas itulah maka diklaim bahwa masih 
ada banyak manusia dan bahkan kelompok masyarakat dari muka bumi 
ini yang masuk dalam kategori kemiskinan. Hal itu misalnya dapat 
dibaca juga dari laporan lima badan PBB yakni FAO (Badan PBB yang 
menangani urusan Pangan dan Pertanian), IFAD (Badan PBB yang 
menangani urusan Dana Internasional dan Pembangunan Pertanian), 
UNICEF (Badan PBB yang menangani urusan Dana Bantuan bagi Anak 
dan Ibu), WFP (Badan PBB yang menanganani Program Pangan Dunia, 
dan WHO (Badan PBB yang menanganani urusan Kesehatan Dunia). 
Inti yang dilaporkan adalah bahwa jumlah yang menderita kelaparan 
di seluruh dunia pada tahun 2016 sekitar 815 juta orang. Dalam satu 
dekade saja jumlah tersebut naik 38 juta orang dibandingkan pada 
tahun 2015 (Laporan The State of Food Security and Nutrition in the 
World 2017).  
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 Kondisi seperti inilah yang telah memicu terjadinya suatu 
pratanda kurang bersahabat yang memang tidak dapat diabaikan, dan 
telah memberi masukan kepada PBB menyampaikan pernyataan 
berikut: "Kita tak bisa mengakhiri kelaparan dan segala bentuk 
kekurangan gizi pada 2030, kecuali kita menangani semua faktor yang 
mengacaukan ketahanan pangan dan gizi." Oleh karena itu kelima 
badan PBB tersebut, seperti telah disebut di atas, menyerukan agar 
sesegera mungkin dilaksanakan cara-cara baru untuk mengakhiri 
kelaparan dan kekurangan gizi pada tahun 2030.    

Menurut sejarah, PBB mencanangkan program pengentasan 
kemiskinan pertama kalinya dalam Konferensi Tingkat Tinggi 
Millennium di New York tahun 2000 dengan istilah millennium 
development goals (PBB: 2000) dan kemudian diganti dengan istilah 
Sustainability development goals (SDGs) pada pada tahun 2015. Salah 
satu komitmen skala prioritas kesepakatan PBB dari kedua event di atas 
adalah berusaha sedapat mungkin untuk mengentaskan kemiskinan 
dengan memperhatikan dimensi kesejahteraan bagi manusia dan 
masyarakat secara keseluruhan. Negara-negara di dunia yang terlibat 
dalam komitmen PBB termasuk Indonesia menyepakati skala prioritas 
pertama, yakni penghapusan kemiskinan melalui SDGs yang dikenal 
dengan No Poverty (PBB 2015).     

Lembaga-lembaga PBB yang ikut terlibat dalam proses 
pengentasan kemiskinan di Indonesia antara lain: ADB meluncurkan 
program kerjasama penelitian dengan Menristek. Bank Dunia melalui 
program kerjasama riset dengan pemerintah Indonesia dalam berbagai 
bidang misalnya mengkaji beberapa hal berikut, trend kemiskinan, 
jaminan sosial, bantuan sosial, program berbasis masyarakat dan 
penciptaan lapangan kerja. World Bank juga memberikan dukungan 
teknis terhadap implementasi program pemerintah antara lain  PNPM  
support facility (program nasional pemberdayaan masyarakat).  

Walau demikian, angka kemiskinan di Indonesia menjadi 
semakin meningkat; misalnya menurut data dari Badan Pusat Statistik 
(BPS), tingkat kemiskinan hingga Maret 2017 mencapai 27,77 juta 
orang atau 10,64%. Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk 
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miskin pada September 2016, maka selama enam bulan tersebut terjadi 
kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 6,9 ribu orang. Pada bulan 
September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan 
pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di 
Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 
1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 
27,77 juta orang (10,64 persen). 

Selama periode Maret 2017–September 2017, jumlah penduduk 
miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 401,28 ribu orang (dari 
10,67 juta orang pada Maret 2017, menjadi 10,27 juta orang pada 
September 2017), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 
786,95 ribu orang dari 17,10 juta orang pada Maret 2017, menjadi 16,31 
juta orang pada September 2017. Jumlah penduduk miskin paling 
banyak terdapat  di Pulau Jawa mencapai 14,79 juta, disusul penduduk 
di Sumatera yang mencapai 6,23 juta. Bali dan Nusa Tenggara tercatat 
2,12 juta sama dengan Sulawesi. Sedangkan Maluku dan Papua tercatat 
1,52 juta penduduk dan 0,99 juta terdapat di Kalimantan (BPS, 2018)))) 

Pihak pemerintah Indonesia sangat gigih dalam proses 
pengentasan kemiskinan, demikian pula dunia usaha (sektor swasta) 
dan masyarakat umumnya. Intervensi program pemerintah berupa 
usaha untuk memperbaiki program perlindungan sosial, akses terhadap 
pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin serta 
menciptakan pembangunan inklusif (Bappenas, 2016). Lembaga 
Swadaya Masyarakat (NGO) memiliki peran penting dalam 
akuntabilitas sosial guna pengentasan kemiskinan di pedesaan (Sarker, 
2015: 330). Demikian pula sektor swasta seperti perbankan juga telah 
ikut berperan dalam mengentaskan kemiskinan dalam bidang 
pendidikan, kesehatan dan peluang kerja (Saeed, 2016: 334). 

Meskipun berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah 
dilakukan oleh lembaga  pemerintah, LSM dan swasta di Indonesia, 
akan tetapi hingga saat ini masyarakat yang berada di berbagai propinsi 
masih menghadapi persoalan kemiskinan serius. Salah satu propinsi 
miskin yang tidak pernah luput dari laporan Biro Pusat Statistik adalah 
Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut data kemiskinan 
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absolut pada tahun 2016,  Provinsi NTT menempati posisi terakhir 
setelah wilayah Jawa dan Sumatra Utara. Jumlah orang miskin di 
wilayah Jawa Timur sebanyak 4,48 juta, Jawa Tengah sebanyak 4,51 
juta, Jawa Barat adalah 4,49 juta, Sumatera sebanyak 1,51 juta dan NTT 
sebanyak 1,16 juta orang. Jika dilihat dari data kemiskinan relative, 
maka provinsi NTT menempati urutan ketiga sebesar 22,2 % setelah 
Papua dan Papua Barat (BPS : 2016).  

Data yang lebih spesifik menunjukkan bahwa,  Kabupaten 
Timor Tengah Utara (TTU) dengan jumlah penduduk miskin tertinggi 
yaitu menempati urutan ke 22  dengan jumlah orang miskin mencapai 
61.960 jiwa (BPS NTT, 2016). Kemiskinan masyarakat disebabkan oleh 
berbagai faktor antara lain budaya, sosial, kelembagaan (struktural) dan 
ekonomi. Jika ditempatkan dalam perspektif ekonomi, maka hal itu 
sangat tergantung pada matapencaharian masyarakat khususnya di 
pedesaan, dan itu juga berarti sangat tergantung pada dunia pertanian. 
Hal ini sinkron dengan pernyataan bahwa pada umumnya pertanian 
merupakan sumber utama matapencaharian masyarakat pedesaan di 
negara-negara berkembang (UNHCR 2014).  

Masyarakat di Kabupaten TTU juga sangat tergantung pada 
pertanian sebagai matapencaharian utama.  Pola pertanian lahan kering 
di pedesaan tergantung pada musim hujan. Jumlah hari hujan per 
tahun sebanyak 68 hari. Musim kemarau yang panjang mulai dari 
bulan April sampai dengan bulan November. Variabilitas curah hujan 
sebagaimana terwujud dalam kekeringan dan pola curah hujan yang 
tidak menentu diidentifikasi sebagai kejutan utama dan sumber risiko 
dan kerentanan paling penting yang menyebabkan seringnya terjadi 
kerugian produksi dan kekurangan pangan di antara rumah tangga.  

Rumah tangga melakukan berbagai usaha untuk mengatasi 
tekanan ekonomi yang dihadapi misalnya dengan penjualan ternak 
atau barang modal yang dimiliki. Pada sisi yang lainnya populasi ternak 
telah berkurang bahkan rumah tangga di desa dominan tidak bisa 
mengembangkan usaha ternak dalam dekade terakhir karena berbagai 
faktor penyebab antara lain wabah penyakit, kesulitan bibit ternak, 
pakan yang tidak tersedia dan lahan yang sangat sempit. Rumah tangga 
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juga lebih bergantung pada bantuan pemerintah berupa makanan 
(rastra) daripada aktivitas lainnya untuk bertahan hidup. Krisis pangan 
pada rumah tangga di pedesaan telah menjadi hal yang lumrah bahkan 
merupakan sahabat akrab, khususnya rumah tangga yang karena 
keterbatasan akses terhadap sumberdaya dan tidak mempunyai asset 
yang cukup berupa lahan pertanian.  

Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat untuk mengatasi 
kondisi kemiskinan yang dihadapi meskipun belum berhasil 
mengakhirinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan praktek masyarakat 
pedesaan sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam masalah 
penelitian. Namun sebelumnya kajian berikut akan lebih menukik 
pada sebuah analisis mengenai konteks lapangan, yakni tempat dari 
mana penulis mengambil data-data untuk seterusnya membahas lebih 
teliti strategi yang lebih tepat dalam kerangka mengentas kemiskinan 
yang berdaya guna. 

 

Komunitas Komunitas Komunitas Komunitas Atoni Pah MetoAtoni Pah MetoAtoni Pah MetoAtoni Pah Meto    

Sebuah kajian mendalam mengenai Masyarakat Atoin Meto 
dapat dilihat pada karya Prof Dr. H.G. Schulte Nordholt (1971)1 
berjudul The Political System of the Atoni of Timor, yang merupakan 
sebuah laporan ketika yang bersangkutan menjadi kontroleur di 
kawasan tersebut. Selain itu Pulau Timor dapat dikaji dari perspektif 
sejarah sebagaimana ditulis oleh A.D.M Parera (1971),2dimana dapat 
ditemukan sekian banyak perspektif mengenai Masyarakat Timor. Hal 

 
1H.G. Schulte Nordholt 1971 The Political System of the Atoni of Timor The Hague: 
Martinus Nijhoff, yang banyak dikutip oleh para peneliti mengenai manusia dan 
masyarakat Timor. Uraian dalam karya ini hanya sebatas Masyarakat Atoin Meto yang 
meliputi Biboki, Insana, Miomafo, Amanuban, Amanatun, Amfoan, Ambenbu, 
Amarasi, Amabi, dan Kupang (hal 307-321). Hidangan Schulte Nordholt tidak 
menyertakan analisis mengenai kawasan Atoin Meto di  Molo, dan pada sisi tertentu 
Atoin Meto dikaitkan dengan Orang Belu, yakni Fehalaran  atau Lamaknen (hal. 255).   
2Naskah A.D.M. Parera yang beredar sekarang adalah hasil edit-ulang yang dikerjakan 
Pater Gregor Neonbasu SVD (1997). Sementara itu bandingkan juga Citra Manusia 
Berbudaya, Sebuah Monografi Tentang Timor Dalam Perspektif Timor (2016) karya 
co-promotor studi kami P. Gregor Neonbasu SVD, PhD, yang diterbitkan Kantor Berita 
RI ANTARA, Jakarta.    



 

8 

menarik dari karya ADM Parera adalah, bahwa ia tidak saja membatasi 
diri pada warga manusia dan masyarakat Timor bagian barat, 
melainkan juga disebutnya Timor bagian timur yang saat ini telah 
menjadi Negara Republik Demokrasi Timor Leste.  

 Selain kedua sumber di atas, dapat kiranya diperkaya dengan 
karya Dr F.J. Ormeling (1957) The Timor Problem, a Geographical 
Interpretation of an Underdeveloped Island, berkenaan dengan 
berbagai hal praktis geografis mengenai kesulitan membangun Pulau 
Timor. Jika ditarik benang merah dari semua uraian di atas, maka 
ternyata tidak saja disajikan perspektif mengenai manusia dan 
masyarakat Pulau Timor, melainkan juga mengenai kondisi tanah 
Timor dengan sekian banyak suasana alam, serta juga berbagai butir 
budaya yang terdapat di dalam kawasan dan wilayah tersebut. Pada 
hidangan sejarah yang sama, sumber-sumber itu telah juga memberi 
beberapa peta dan informasi persebaran mengenai asal-usul sejumlah 
suku yang mendiami pulau Timor.  

 Uraian pada tulisan ini lebih tertuju pada komunitas Atoin 
Meto Biboki, dan secara khusus pada Kecamatan Biboki Tanpah. Secara 
umum wilayah Biboki terdiri dari (1) Biboki Anleu: Ponu, Motadik, 
Tuamese, Nonotbatan, Nifutasi, Sifaniha, Oemanu, Maukabatan, dan 
Kotafoun. (2) Biboki Feotleu: Naku, Kuluan, Makun, Birunatu dan 
Manumean. (3)  Biboki Moenleu: Tunbes, Matabesi, Oepuah, Luniup, 
Kaubele, Oepuah Selatan, dan Oepuah Utara. (4) Biboki Selatan: 
Upfaon, Oenaem, Tunbaen, Supun, Pantae, Tautpah, Sainiup, Tokbesi. 
(5) Biboki Utara: Hauteas, Tualene, Lokomea, Boronubaen Timur, 
Boronubaen, Sapaen, Taunbaen, dan Biloe. (6) Biboki Tanpah: T'eba, 
Oekopa, Oerinbesi, dan T’eba-Timur.  

Masyarakat Biboki TanpahMasyarakat Biboki TanpahMasyarakat Biboki TanpahMasyarakat Biboki Tanpah    

Adapun pusat penelitian ini berlangsung di Biboki Tanpah. 
Oleh karena itu pada tempat pertama perlu sekali diidentifikasi lokasi 
yang dapat menjadi bagian dari kawasan Biboki Tanpah tersebut. 
Secara tradisional daerah yang merangkumi wilayah tersebut adalah 
gabungan dari warga masyarakat yang mendiami wilayah T'eba, 
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Oekopa, Oerinbesi, dan T’eba-Timur. Nama-nama tempat ini pada 
awalnya menjadi bagian dari Kecamatan Biboki Selatan. Adapun ibu 
kota Kecamatan Tanpah adalah Oenopu. Di dalam seluruh kajian 
penelitian, acapkali data diambil dari Desa T’eba, namun toh diklaim 
sebagai data umum dari kawasan Biboki Tanpah, oleh karena kondisi 
dan situasi kehidupan Biboki Tanpah tidak terlalu rumit seperti yang 
diduga sebelumnya. Kondisi dan situasi kehidupan manusia dan 
masyarakat di kawasan tersebut hampir sama dengan kapasitas 
persoalan yang tidak terlalu berbeda.3 

 Berdasarkan perhitungan fisik, maka luas Kecamatan Biboki 
Tanpah adalah 99, 15 km2 atau 3, 71 % dari luas daerah Kabupaten 
Timor Tengah Utara (TTU). Sedangkan dipandang dari batas wilayah 
administratif adalah sebagai berikut. Bagian Selatan berbatasan dengan 
Kecamatan Insana, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Biboki 
Utara, sebelah barat berbatasan dengan Biboki Selatan, dan bagian 
timur berbatasan dengan Kabupaten Malaka.4 Kecamatan Tanpah 
terdiri dari empat (4) desa yakni pertama T'eba (17, 50 km2) dengan 
pusatnya di Oenopu, kedua Oerinbesi (20, 50 km2) dengan pusatnya di 
Tuamese, ketiga Oekopa (40, 00 km2) dengan pusatnya di Tua To'o, 
dan keempat T'eba Timur (21, 95 km2) dengan pusatnya di Taluik.5 

 Berdasarkan skema dari jumlah kehidupan rukun tangga 
berdasarkan data tahun 2018, Desa T'eba terdiri dari 9 RT dan 4 dusun 
atau lingkungan, kemudian berturut-turut Oerinbesi 10  RT dan 4 
dusun atau lingkungan, Oekopa 15 RT dan 4 dusun atau lingkungan, 
serta T'eba Timur terdiri dari 13 RT dan 4 dusun atau lingkungan. 
Secara lebih lengkap keterangan di atas dapat dilihat dalam Tabel 1.1 
berikut.6 

 

 
 

3Dalam uraian 1.2.2. disebut perspektif Biboki dalam kaitan dengan usaha merefleksi 
fenomena kemiskinan yang ditemukan pada kawasan Biboki Tanpah sebagai bagian 
integral dari iklim kehidupan manusia dan masyarakat Biboki secara keseluruhan.   
4Bdk. Kecamatan Biboki Tanpah Dalam Angka2018: 3 
5Ibid. hal 5-6 dan 8, 11.  
6Tabel ini dikutip dari Kecamatan Biboki Tanpah Dalam Angka, 2018:17 
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Tabel 1.1. Jumlah RT,RW dan Dusun di Kecamatan Biboki Tanpah 
NoNoNoNo    DesaDesaDesaDesa    Rukun TanggaRukun TanggaRukun TanggaRukun Tangga    Rukun WargaRukun WargaRukun WargaRukun Warga    Dusun/Dusun/Dusun/Dusun/    

LingkunganLingkunganLingkunganLingkungan    
01 T'eba 9 4 4 
02 Oerinbesi 10 4 4 
03 Oekopa 15 8 4 
04 T'eba Timur 13 5 4 
 Jumlah/totalJumlah/totalJumlah/totalJumlah/total    47474747    24242424    16161616    
Sumber: Kecamatan Biboki Tanpah dalam Angka, 2018 

Untuk memberi pemahaman mengenai istilah-istilah yang 
digunakan dalam tabel di atas, semisal kata rumah tangga, maka 
umumnya istilah itu diartikan sebagai seseorang atau sekelompok 
orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik. Biasanya 
mereka tinggal bersama dan makan bersama dari satu dapur. 
Maksudnya kepengurusan kebutuhan makanan sehari-hari dikelola 
secara bersama-sama tanpa dibagi-bagi. Itu berarti kesatuan dan 
keutuhan sungguh-sungguh dipelihara di antara warga yang satu 
dengan yang lainnya. Anggota rumah tangga adalah semua orang yang 
biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di 
rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada di 
tempat tersebut seperti data pada Tabel 1.2 di bawah ini.     

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga di Kecamatan Biboki 
Tanpah7 

NoNoNoNo    DesaDesaDesaDesa    Jumlah PendudukJumlah PendudukJumlah PendudukJumlah Penduduk    Jumlah Rumah TanggaJumlah Rumah TanggaJumlah Rumah TanggaJumlah Rumah Tangga    
01 T'eba 1778 328 
02  Oerinbesi 1235 293 
03 Oekopa 1782 440 
04 T'eba Timur 1441 409 
 JumlahJumlahJumlahJumlah    6236623662366236    1470147014701470    
Sumber: Kecamatan Biboki Tanpah dalam Angka,2018 

Jika dilihat dari jumlah penduduk dengan disandingkan pada 
luas wilayah 99, 15 km2 sebetulnya masih terdapat lahan yang tersedia, 
asalkan lahan tersebut produktif untuk pola peternakan dan pertanian, 
yang justru akan menjadi ujung tombak kajian dalam disertasi ini.8 

 
7Tabel yang satu ini disari dari tabel 3.1. dari sumber yang sama hal 24. 
8Bdk sumber yang sama pada tabel 3.3. hal 26 
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Rincian penduduk berdasarkan jenis kelamin seperti dapat dilihat pada 
Tabel 3.4. dari sumber Kecamatan Biboki Tanpah dalam Angka (hal 27) 
justru menunjukkan suatu jumlah yang sangat menarik yakni 3.074 
terdiri dari laki-laki dan sebanyak 3.162 perempuan. Sebanyak 6.152 
orang beragama Kristen Katolik (RK), 80 orang Kristen Protestan dan 4 
warga beragama Islam.9 

 Dari data wilayah diperoleh juga gambaran sangat signifikan 
mengenai jumlah keluarga, yang terkategori ke dalam empat kelompok 
yakni (1) kelompok sangat miskin, (2) miskin, (3) hampir miskin dan 
(4) rentan miskin. Hal seperti itu dapat dilihat dalam Tabel 1.3 berikut 
ini.10 

Tabel 1.3 Jumlah Rumah Tangga di KecamatanBiboki Tanpah Berdasarkan 
Tingkat Kemiskinan 

NoNoNoNo    DesaDesaDesaDesa    Sangat Sangat Sangat Sangat 
miskinmiskinmiskinmiskin    

MiskinMiskinMiskinMiskin    Hampir Hampir Hampir Hampir 
miskinmiskinmiskinmiskin    

Rentan Rentan Rentan Rentan 
MiskinMiskinMiskinMiskin    

01 T'eba 3 13 41 133 
02 Oerinbesi 24 36 43 57 
03 Oekopa 41 49 56 88 
04 T'eba Timur  9 14 37 132 
 JumlahJumlahJumlahJumlah    77777777    112112112112    177177177177    410410410410    
Sumber: Kecamatan Biboki Tanpah dalam Angka, 2018 

Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah terbanyak rumah 
tangga di kawasan Biboki Tanpah  mengalami garis kemiskinan yang 
sangat memprihatinkan. Jumlah total penduduk Rumah Tangga adalah 
1.470, dan sebanyak 776 rumah tangga  masih terbelit dengan predikat 
kemiskinan. Angka 776 ini menjadi sebuah catatan sangat kritis jika 
dilihat dari jumlah penduduk dibandingkan dengan luas daerah. 
Berikut ini sebuah tabel mengenai (1) jumlah penduduk, (2) jumlah 
rumah tangga, dan (3) luas wilayah, serta (4) kepadatan penduduk per 
rumah tangga, yang diambil dari sumber data yang sama.11 

 
9Ibid. hal. 35 
10Ibid. hal 19 
11Ibid. hal. 24 
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Tabel 1.4 Perbandingan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah di Kecamatan 
Biboki Tanpah 

NoNoNoNo    DesaDesaDesaDesa    Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah 
PendudukPendudukPendudukPenduduk    

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah 
Rumah Rumah Rumah Rumah 
TanggaTanggaTanggaTangga    

Luas Wilayah Luas Wilayah Luas Wilayah Luas Wilayah 
(Km2)(Km2)(Km2)(Km2)    

Kepadatan Kepadatan Kepadatan Kepadatan 
Penduduk per Penduduk per Penduduk per Penduduk per 

km2 (jiwa)km2 (jiwa)km2 (jiwa)km2 (jiwa)    
01 T'eba 1778 328 17,50 101,60 
02 Oerinbesi 1235 293 20,50 60,24 
03 Oekopa 1782 440 40,00 44,55 
04 T'eba Timur 1441 409 21,15 68,13 
 JumlahJumlahJumlahJumlah    6236623662366236    1470147014701470    99,1599,1599,1599,15    62,8862,8862,8862,88    
Sumber:Kecamatan Biboki Tanpah dalam Angka,2018 

Dari Tabel 1.4 di atas dapat diperoleh strategi yang 
memungkinkan analisis ke depan mengenai seberapa jauh usaha yang 
dapat dipergunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Persoalan tidak 
saja berkenaan dengan kesiapan SDM yang handal, melainkan juga 
jenis pekerjaan, dan terlebih berkenaan dengan usaha pertanian dan 
peternakan, yang justru merupakan usaha tradisional yang masih 
diminati warga masyarakat setempat. Dua usaha tradisional ini sesuai 
dengan gambaran tabel di atas oleh karena luas areal lahan untuk 
pertanian dan peternakan semakin kritis dibandingkan dengan jumlah 
penduduk yang terus saja meningkat dari tahun ke tahun. Dalam 
uraian bab mendatang akan terlihat jalan keluar untuk merancang 
sebuah usaha kreatif dalam rangka mengentaskan kemiskinan dari 
rumah tangga sendiri, dengan meningkatkan mutu pendidikan setiap 
warga masyarakat.  

 Walau agak rentan untuk membandingkan jumlah penduduk 
menurut jenis kelamin, namun hal itu dinilai sangat realistis oleh 
karena berhubungan dengan jenis pekerjaan yang akan dianjurkan atau 
direkomendasikan, sehingga perlu sekali mempertimbangkan jenis 
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kelamin dalam hubungannya dengan usaha kreatif warga. Berikut  data 
statistik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.12 

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Biboki 
Tanpah 

NoNoNoNo    DesaDesaDesaDesa    LakiLakiLakiLaki----lakilakilakilaki    PerempuanPerempuanPerempuanPerempuan    JumlahJumlahJumlahJumlah    
01 T'eba 839 939 1778 
02 Oerinbesi 626 609 1235 
03 Oekopa 862 920 1782 
04 T'eba Timur 747 694 1441 
 JumlahJumlahJumlahJumlah    3074307430743074    3162316231623162    6236623662366236    

Sumber:Kecamatan Biboki Tanpah Dalam Angka, 2018 

Dari Tabel 1.5 di atas dapat dilihat bahwa,jumlah penduduk 
wanita lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki, dan hal itu 
justru menjadi sebuah persoalan jika usaha kreatif yang dilakukan 
untuk mengentaskan kemiskinan hanya berorientasi pada jenis 
pekerjaan kaum laki-laki. Dalam arti bahwa jenis usaha untuk 
perempuan haruslah diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dalam 
kerangka sketsa mengentaskan kemiskinan dengan memperhatikan 
gender, seperti yang akan terlihat dalam uraian mendatang. Hal 
menarik dari data di atas adalah bahwa untuk dua desa Oerinbesi dan 
T'eba Timur angka laki-laki lebih unggul dibanding dua desa yang 
lainnya yakni T'eba dan Oekopa yang justru angka perempuan lebih 
unggul. Itu artinya jenis pekerjaan yang memperhitungkan aspek 
gender haruslah dipertimbangkan dengan matang,dalam rangka 
melaksanakan sebuah upaya mengentaskan kemiskinan yang sungguh-
sungguh realistis.  

 Sementara klasifikasi penduduk menurut usia dapat dilihat 
padaTabel 1.6 berikut.13 

Tabel 1.6 Klasifikasi Penduduk Kecamatan Biboki Tanpah Menurut Kelompok 
Umur 

Kelompok UmurKelompok UmurKelompok UmurKelompok Umur    LakiLakiLakiLaki----lakilakilakilaki    PerempuanPerempuanPerempuanPerempuan    JumlahJumlahJumlahJumlah    
0 - 4 tahun 384 370 754 
5 - 9 tahun 418 405 823 

 
12Ibid. hal 25 
13Ibid. hal. 27, tabel 3.4. 
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Kelompok UmurKelompok UmurKelompok UmurKelompok Umur    LakiLakiLakiLaki----lakilakilakilaki    PerempuanPerempuanPerempuanPerempuan    JumlahJumlahJumlahJumlah    
10 - 14 tahun 347 332 679 
15 - 19 tahun 289 294 583 
20 - 24 tahun 200 234 434 
25 - 29 tahun 197 237 631 
30 - 34 tahun 191 224 415 
35 - 39 tahun  181 209 390 
40 - 44 tahun  181 193 374 
45 - 49 tahun 169 174 343 
50 - 54 tahun  135 136 271 
55 - 59 tahun 108 101 209 
60 - 64 tahun 80 82 162 
65 - 69 tahun 71 70 141 
70 - 74 61 57 118 
75 - ke atas 61 44 106 
JumlahJumlahJumlahJumlah    3074307430743074    3162316231623162    6236623662366236    

Sumber: Kecamatan Biboki Tanpah dalam Angka,2018 

Data mengenai kelompok usia ini dapat memberi masukan 
yang bermakna bekenaan dengan jumlah angkatan kerja dan terpenuhi 
tidaknya kebutuhan dalam masyarakat. Perpaduan dari angka usia dan 
jumlah, misalnya dari kelompok usia berikut:  35 - 39 tahun, 40 - 44 
tahun, 45 - 49 tahun, 50 - 54 tahun, 55 - 59 tahun, 60 - 64 tahun, 65 - 
69 tahun dapat dikategorikan pada kelompok potensial, yang dapat 
menjadi tempat sandaran usaha mengentaskan kemiskinan. Namun 
muncul pertanyaan sederhana, apakah kalkulasi jumlah angkatan kerja 
sebanding dengan jumlah penduduk secara keseluruhan, yang secara 
realistis mengkonsumsi hasil usaha yang diperoleh dari usia kerja di 
antara batas usia 33 - 69 tahun. Jumlah penduduk seperti digambarkan 
di atas belum diprediksi dengan keluar dan masuknya penduduk baru 
ke kawasan itu, yang boleh jadi membawa kecakapan baru pada 
peringkat proses peningkatan mutu kehidupan warga masyarakat 
setempat. Transmigran/migran ada yang memiliki keahlian oleh karena 
bekerja pada perusahaan perkebunan kelapa sawit, jeruk, apel dan lain 
sebagainya. Akan tetapi setelah kembali ke wilayahnya 
pengetahuannya tidak dapat dipraktekkan karena faktor alam yang 
tidak mendukung.   
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 Uraian dan analisis mengenai klasifikasi penduduk seperti di 
atas tentunya memberi pengetahuan praktis lain, ketika digandeng 
dengan data-data mengenai sejumlah masalah sosial yang dapat didata 
dari wilayah Biboki Tanpah, seperti berikut ini.14 

Tabel 1.7 Masalah Sosial di Kecamatan Biboki Tanpah 
NoNoNoNo    Jenis Masalah Jenis Masalah Jenis Masalah Jenis Masalah SosialSosialSosialSosial    JumlahJumlahJumlahJumlah    

01 Fakir miskin 993 
02 Perumahan tidak layak huni 565 
03 Lanjut usia 16 
04 Anak terlantar 10 
05 Penyandang cacat 28 
06 Eks penyakit kronis - 
07 Wanita rawan social 17 
08 Eks narapidana 6 
09 Korban bencana alam 2 
Sumber:Kecamatan Biboki Tanpah dalam Angka,2018 

Data berkenaan dengan masalah sosial dalam Tabel 1.7 di atas 
dapat memengaruhi hasil usaha manusia dan masyarakat setiap hari. 
Dalam arti peringkat kemiskinan sebetulnya bisa terjadi oleh karena 
timbulnya masalah-masalah sosial yang justru mempertinggi angka 
pengangguran. Data fakir miskin yang menempati angka sangat besar 
(993) serta model perumahan tidak layak huni bisa menjadi momok 
bagi usaha pengembangan pembangunan dalam rangka mengentas 
kemiskinan masyarakat. Rumusan masalah sosial di atas belum 
termasuk sikap dan perilaku malas di kalangan angkatan kerja akibat 
pengangguran di kalangan anak muda atau angkatan kerja umumnya. 

 Karena dalam dunia kerja dewasa ini, produktivitas tidak saja 
ditentukan oleh angkatan kerja, melainkan juga dipengaruhi oleh mutu 
tingkat pendidikan yang dimiliki oleh warga masyarakat. Rata-rata 
tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Biboki Tanpah terdiri dari 
SD, SLP dan SLTA serta satu dua lulusan Perguruan Tinggi. Angka dari 
kualifikasi tingkat pendidikan ini sangat menentukan perolehan usaha 
kerja untuk mencukupi kebutuhan manusia dan masyarakat setiap 
hari. Sementara, tingkat pendidikan ini juga akan memengaruhi 

 
14Ibid. hal. 38, dapat diakses pada tabel 3.15 
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mindset manusia dan masyarakat mengenai dinamika pembangunan 
dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Beberapa data lepas yang 
direkam dari lapangan menuturkan15 betapa pentingnya usaha yang 
realistis untuk mempersiapkan warga masyarakat dalam perspektif 
pendidikan, ketika suatu program pengentasan kemiskinan digulirkan. 
Dalam arti bahwa ketika upaya pengentasan kemiskinan yang tidak 
perduli dengan dimensi pendidikan, maka mindset masyarakat menjadi 
tumbal, setidak-tidaknya mereka tidak tergerak secara psikologis untuk 
memperbaiki situasi dan kondisi kehidupan yang serba miskin 
tersebut. 

     Data dari dunia pertanian di kawasan Biboki Tanpah 
dilukiskan dengan beberapa penjelasan, antara lain rumah tangga 
pertanian pada masing-masing desa seperti dapat dilihat pada Tabel 1.8 
berikut ini.16 

Tabel 1.8. Jumlah Rumah Tangga Pertanian di Kecamatan Biboki Tanpah 
NoNoNoNo    DesaDesaDesaDesa    Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga 

seluruhnyaseluruhnyaseluruhnyaseluruhnya    
Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga 
PertanianPertanianPertanianPertanian    

% Rumah Tangga % Rumah Tangga % Rumah Tangga % Rumah Tangga 
PertanianPertanianPertanianPertanian    

01 T'eba 328 328 100 
02 Oerinbesi 293 293 100 
03 Oekopa 440 440 100 
04 T'eba Timur 409 409 100 
 JumlahJumlahJumlahJumlah    1470147014701470    1470147014701470    100100100100    

Sumber:Kecamatan Biboki Tanpah dalam Angka,2018 

Data di atas memberi informasi mengenai keunggulan matra pertanian 
dalam memberi hasil bagi manusia dan masyarakat Kecamatan Biboki 
Tanpah dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Perolehan data-data 
mengenai rumah tangga pertanian bisa menjadi indikator untuk 
memberdayakan semua warga masyarakat. Namun sekali lagi hal itu 
masih akan dikaji lebih lanjut dengan mempelajari pengaruh peringkat 
pendidikan serta pemahaman dari warga masyarakat terhadap usaha 
serta upaya mengentaskan kemiskinan. Hal yang sering menjadi anjang 

 
15Berkenaan dengan pendapat dan sikap serta perilaku sosial seperti ini, pada bab-bab 
analisis mendatang refleksi penulis akan memberi beberapa masukan positif dalam 
rangka mengentaskan kemiskinan secara lebih berdaya guna. 
16Bandingkan dari sumber yang sama tabel 5.1.1 (hal 64), tabel 5.1.2. (hal 65), tabel 
5.1.3. (hal 66).  
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diskusi yang tidak berujung adalah tingkat kesadaran warga masyarakat 
mengenai suasana dan kondisi kemiskinan yang sedang melanda 
mereka, dimana mereka sendiri tidak melihatnya sebagai bahaya yang 
harus segera dihindari dari kehidupan masyarakat. Untuk itu pada bab 
mendatang akan dikaji berbagai potensi dalam perspektif mengentas 
kemikisnan dengan berawal dari kondisi keluarga miskin untuk 
membuka mata dan hati mereka guna bisa mengetahui secara pasti 
berbagai peluang yang terbentang di depan mata keluarga-keluarga 
miskin. 

 Dalam bingkai pemahaman yang sama, data berikut adalah 
mengenai luas lahan dan komoditas serta produktifitas pertanian yang 
dimiliki warga Kecamatan Biboki Tanpah, dengan berbagai jenis 
tanaman, antara lain, padi (sawah dan ladang), jagung, ubi kayu dan 
lain sebagainya.17 

Tabel 1.9. Luas Lahan dan Komoditas Pertanian di Kecamatan Biboki Tanpah 
NoNoNoNo    KomoditasKomoditasKomoditasKomoditas    Luas panen Luas panen Luas panen Luas panen 

(Ha)(Ha)(Ha)(Ha)    
Produktivitas Produktivitas Produktivitas Produktivitas 

(Kw/Ha)(Kw/Ha)(Kw/Ha)(Kw/Ha)    
Produksi (Ton)Produksi (Ton)Produksi (Ton)Produksi (Ton)    

01 Padi Sawah 719 37,96 2.729 gabah 1.774 beras 
02 Padi Ladang 5 13, 38 7 (gabah) 4 (beras) 
03 Jagung 652 20, 19 1.363 
04 Ubi Kayu 600 103, 66 6220 
05 Ubi Jalar 30 81, 58 245 
06 Kacang Tanah 50 7,05 35 
07 Kacang Hijau 10 8,44 8 
Sumber:Kecamatan Biboki Tanpah dalam Angka, 2018 

Sajian data di atas menunjukkan sejumlah peluang real 
mengenai berbagai strategi yang dapat digunakan untuk membimbing 
warga masyarakat, agar mereka semakin merasa optimistik di dalam 
kerangka bangkit dari kemiskinan yang selama ini membelenggu 
mereka. Paparan data di atas memberi bukti sangat kaya mengenai 
jalan dan strategi yang dimiliki warga masyarakat dalam rangka 
memerangi fenomena kemiskinan yang dialami selama ini. Warga 
masyarakat dapat menggunakan berbagai komoditas pertanian untuk 
mencukupi kebutuhan mereka setiap hari. Itu artinya perlu ada sikap 

 
17Ibid. hal 66 dstnya. 
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cermat dan jeli untuk mengatur secara berdaya guna pemakaian 
berbagai komoditas pertanian untuk memenuhi kebutuhan mereka 
setiap hari. Pada titik ini beberapa bab dalam uraian mendatang 
memberi jalan dan cara serta strategi yang dapat memberi pengetahuan 
yang benar mengenai proses pengentasan kemiskinan secara lebih 
berdaya guna. 

 Yang menjadi titik perhatian lain dari tabel di atas adalah 
sesuatu yang sebetulnya sangat menarik bahwa warga masyarakat 
memiliki serba-serbi komoditas pertanian. Pada salah satu bab 
mendatang, penulis memberi masukan mengenai strategi me-manage 
komoditas-komoditas yang dimiliki masyarakat, dalam rangka 
mengentaskan kemiskinan yang dialami hampir setiap tahun sebagai 
bagian integral dari dinamika kehidupan masyarakat setiap hari. 
Karena walaupun terdapat banyak ragam komoditas yang dimiliki 
masyarakat, namun ternyata masyarakat tidak berdaya untuk 
menggunakannya sebagai pola yang strategis untuk mengetahui secara 
lebih persis inti mengatasi fenomena kemiskinnan. Cara pandang 
seperti ini tidak saja bertolak dari matra ekonomi dalam perspektif 
mengembangkan daya butuh komoditas pertanian, melainkan juga 
perlu direfleksi dari kebiasaan, tradisi dan budaya yang dimiliki 
masyarakat selama ini. Ada kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke 
generasi mengenai sketsa menggunakan komoditas pertanian untuk 
memenuhi kebutuhan setiap hari. Dalam arti bermacam ragam 
komoditas sejauh tidak terlihat atau nampak dalam tradisi dan 
kebudayaan masyarakat, maka strategi yang digunakan untuk 
meyakinkan warga masyarakat mengenai keunggulan komoditas 
tertentu tidak akan berjalan sesuai maksud dan harapan. 

Perspektif BibokiPerspektif BibokiPerspektif BibokiPerspektif Biboki    

Apa yang telah diuraikan di atas, semata-mata ditinjau secara 
kontekstual dari kepentingan Kecamatan Biboki Tanpah. Sebagai 
peneliti muda, kami diajak oleh co-promotor, Pastor Gregor Neonbasu 
SVD, untuk selalu berpikir lintas (out of the box)ketika mengkaji 
sesuatu. Karena itu dalam kerangka diskursus mengenai strategi 
mencari cara untuk mengentaskan kemikisnnan di kawasan Biboki 
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Tanpah, dan pada hemat kami hal itu haruslah dikaitkan dengan sosok 
Kerajaan tradisional Biboki secara keseluruhan. Hal seperti itu tidak 
hanya meletakkan persoalan menjadi holistik, melainkan juga lebih 
dari diterapkan sebagai sebuah emik, guna masuk lebih dalam untuk 
mengais butir makna, arti dan nilai dari berbagai tradisi dan budaya.  

 Fenomena kemiskinan pada salah satu sisi merupakan sebuah 
percikan kehidupan yang telah lama terpola, yang tidak saja dicari 
sebab-musababnya pada berbagai kajian ekonomi seperti telah 
diutarakan, melainkan harus dicari pada alasan yang lebih dalam. 
Justru pada perspektif inilah, uraian pada bagian ini masuk lebih dalam 
pada tradisi lisan dan butir kebudayaan Biboki secara umum. 
Pertanyaan menggelitik yang dapat diajukan di sini adalah adakah 
hubungan antara fenomena kemiskinan dan tradisi lisan dalam budaya 
masyarakat secara umum? Hal yang terpahat pada dinding sejarah 
perjalanan Kerajaan Biboki memang tidak secara nyata mencatat 
dengan nyata dan khusus mengenai fenomena kemiskinan. Namun 
liputan etik dan emik dalam kerangka memberi sajian historiografi 
mengenai manusia dan masyarakat Biboki secara umum, pasti tidak 
terlepas dari uraian yang mencukupi tentang adanya kenyataan 
mengenai kemiskinan.  

 Jika diletakkan dalam cara pandang Orang Biboki secara 
keseluruhan, maka Biboki Tanpah tidak terlepas dari ikatan kelima 
fetor yang terdapat dalam wilayah Biboki yakni  Ustetu, Oetasi, 
Bukifan, Taitoh, dan Harneno. Secara struktural18 Pemerintahan 
Belanda membagi Pulau Timor ke dalam swapraja yang dipimpin oleh 
Raja dengan sebutan bahasa-bahasa lokal yang sangat bervariasi. 
Swapraja ini kemudian dibagi lagi ke dalam Kefetoran, yang dipimpin 
langsung oleh Fetor. Pada beberapa bagian dari Pulau Timor ini, istilah 
atau ungkapan fetor langsung diterjemahkan dengan sebutan Raja, 
yang membawahi temukung (besar [tamuku naek] dan kecil [tamuk 

 
18Bdk F.J. Ormeling The Timor Problem, a geographical Interpretation of an 
Underdeveloped Island, Martinus Nijhoff: 's-Gravenhage, 1957: 10. Juga bandingkan 
dengan karya Gregor Neonbasu SVD Citra Manusia Berbudaya, Sebuah Monografi 
tentang Timor Dalam Perspektif Melanesia, Jakarta: Antara, 2017: 32-33.  
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ana]) yang seterusnya membawahi sejumlah fungsionaris warga 
masyarakat tertentu.19 

 Dinamika penanganan daerah-daerah bagian yang tidak 
terkoordinasi dengan memperhatikan komoditas pertanian dan 
peternakan pada masing-masing wilayah itulah yang turut memberi 
kontribusi bagi bertumbuhnya fenomena kemiskinan. Struktur 
kehidupan manusia dan masyarakat yang kemudian dipengaruhi lagi 
oleh perilaku sosial pribadi setiap hari, yang ternyata tidak memberi 
respek bagi usaha dan kerja keras, hal itulah yang semakin hari 
memberi peluang bagi bertumbuh suburnya fenomena kemiskinan. 
Sementara itu, ada sikap mental ‘selalu mau mencari yang mudah’ 
dengan tidak ada usaha yang serius untuk menjadikan hidup ini 
bermakna, justru semakin membuka peluang bagi tindakan-tindakan 
semena-mena dan juga tidak ada hasrat hati untuk mencari sketsa 
hidup yang lebih produktif. 

Dasar pijak studi ini adalah kondisi dan situasi kehidupan 
masyarakat Biboki Tanpah, yang sudah dihantar dengan proses 
penjelasan mengenai asal-usul yang dimiliki warga masyarakat 
setempat. Pola hidup bermasyarakat dalam seluruh tatanan wilayah 
selalu diatur secara rapi dengan menerapkan sebuah sistem dan skema 
kepemerintahan yang berlaku dan diwariskan dari generasi ke generasi 
secara teratur. Setiap pergantian strategi kepemimpinan tradisional, hal 
itu selalu dilakukan dengan penuh persaudaraan, mulai dari tingkat 
atas hingga ke tingkat rakyat dan masyarakat biasa. Keluarga-keluarga 
dalam persekutuan suku selalu aktif oleh karena mereka memiliki 
peran dan fungsi real tertentu. Pola kehidupan masyarakat yang 
dikemas secara teratur dalam pola aturan wilayah, senantiasa ditopang 
langsung oleh kehadiran seorang sesepuh kampung yang selalu diberi 
kehormatan istimewa.  

Dari tirai tradisi lisan dan budaya dapat diketahui dengan pasti 
sketsa pemahaman mengenai berbagai aturan yang berlaku di 

 
19Diskusi dengan co-promotor P. Gregor Neonbasu SVD mengenai salah satu naskah 
bukunya yang sekarang siap diterbitkan di Penerit Buku KOMPAS Jakarta, dengan 
judul Sketsa Dasar Mengenal Manusia dan Masyarakat. 
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lingkungan desa, kampung dan bahkan kerajaan, yang semuanya 
berusaha untuk menata kehidupan bersama di antara warga 
masyarakat. Pola dan sistem kehidupan masyarakat setiap hari, yang 
dicantumkan secara implisit dalam berbagai tata aturan kampung 
(nono ma tusi), pada awal mula selalu mengikuti kebijakan dari 
pemerintah kolonial yang menguasai wilayah tertentu. Sketsa yang 
benar untuk memahami estafet pemerintahan yang memang dikuasai 
penjajah itu antara lain mulai dari bangsa Portugis, kemudian Belanda, 
hingga pada zaman pendudukan Jepang. Pola budaya dan tradisi 
kepemerintahan Kerajaan Neno Biboki Funan Biboki telah terbentuk 
sebelum Negara Republik Indonesia terbentuk. Sistematika dari pola 
kehidupan masyarakat dan sketsa pemerintahan tidak se-modern yang 
dihadapi pada zaman kini, namun toh dari tutur tradisi dan budaya, 
sungguh terlihat sebuah sistem pemerintahan yang teratur dan 
sistematis, seperti pembagian wilayah administratif yang secara vertikal 
menurun dari raja hingga ke pemerintahan tingkat desa.  

Telah disebutkan di atas bahwa, secara internal wilayah 
swapraja memiliki sketsa dan pola fetor, temukung (besar dan kecil), 
kemudian masih ada lagi apa yang lazim disebut dengan nama tobe, 
lalu to ana atau kolo manu. Sekali lagi secara vertikal semua struktur 
kepemerintahan ini berjalan dalam iklim persaudaraan sejati yang 
senantiasa mengikat persekutuan dalam keutuhan Kerajaan Neno 
Biboki. Walau raja yang menentukan semua kebijakan untuk semua 
tingkat kepemimpinan mulai dari tingkat menengah hingga desa dan 
kampung, namun tidak ada kesan mengenai praktek sistem diktator 
dan otoritas yang mematikan kreativitas yang muncul dari kalangan 
kelompok masyarakat.  

Dalam skema pengertian mengenai pola hidup masyarakat 
Biboki, sangat menarik jika dikaji sejarah terbentuknya kampung dan 
desa secara keseluruhan. Pada umumnya tempat pemukiman asli 
adalah kampung-kampung gunung, yang berdekatan dengan batu dan 
atau air yang di kemudian hari justru dianggap sebagai tempat asal usul 
mereka. Kampung kecil yang umumnya terdiri dari beberapa rumah 
itu disebut kuan, batu dan mata air tempat terjadi ritus-ritus 
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keagamaan asli disebut dengan istilah fatu kanaf (batu) dan oe kanaf 
(air). Kampung-kampung yang sekarang banyak terdapat di dataran 
yang lebih landai, umumnya bukan merupakan kampung asli. Awalnya 
perpindahan dari satu kampung ke kampung lain karena masih 
menganut sistem pengembara karena kurangnya pola tanah dan faktor 
keamanan ternaknya. 

Struktur asli masyarakat terbentuk dari pengertian mengenai 
rumah atau dikenal dengan istilah klasik ume, yang diturunkan dari 
pemahaman ikatan kawin-mawin. Sebuah rumah kemungkinan besar 
terdiri dari orang-orang satu marga atau suku. Di kemudian hari terjadi 
beberapa sebab, maka kampung asli ditinggalkan, lalu pindahlah 
mereka ke tempat atau lokasi yang baru. Biasanya hal utama yang 
menyebabkan warga mulai pindah tempat adalah karena dipaksa oleh 
pihak pemerintah kolonial. Selain intervensi administrasi kolonial, 
penyebab lain dari perpindahan bertujuan untuk mencari wilayah baru 
yang memberi pengharapan terhadap sumber daya baru, yang justru 
menjadi sumber kesejahteraan masyarakat.  

Kampung yang telah ditinggalkan biasanya disebut dengan 
istilah kua mnasi (kampung tua), yang ternyata memiliki makna sangat 
kultural dan sangat kaya, yakni sebagai tempat yang mempersatukan 
semua suku dan keluarga dalam iklim kehidupan persaudaraan. Ada 
sejumlah kua mnasi atau kampung yang kendati telah ditinggalkan, 
namun oleh karena ide dasar untuk tetap mempertahankan iklim 
persaudaraan, maka acapkali dilakukan ritus di lokasi tersebut. Tempat 
itu menjadi simbol persekutuan dan persatuan antar-warga masyarakat 
dan kampung. Fungsi kampung dalam hal ini tidak saja sebatas melihat 
makna saat ini, melainkan juga memperhatikan aspek kenangan masa 
silam yang ternyata sangat menarik untuk tetap diperhatikan. 
Umumnya lokasi dan kawasan yang disebut kua mnasi hanya ditandai 
dengan kuburan para leluhur, tanaman kelapa atau tanaman umur 
panjang lainnya.  

Pada bingkai pemahaman kua mnasi, perlu kiranya dijelaskan 
sekedarnya mengenai rumah, atau sebutan kental yang sangat menarik, 
yakni ume. Ungkapan Uab Meto mengenai rumah atau lazim disebut 
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dengan istilah ume, adalah sebuah ungkapan yang secara prinsipiil 
mengandung pengertian rumah, yang dalam perspektif kultural 
dipahami sebagai house dalam bahasa Inggris. Setiap anggota keluarga 
senantiasa menginginkan sebuah rumah bagi dirinya sendiri, di mana 
dia mendapat kesempatan dan waktu untuk berkembang sebagai 
manusia utuh baik dalam soal sosial, psiko-emosional serta dalam nilai-
nilai kehidupan umum. Lingkungan dan ruang kehidupan yang pantas 
inilah, yang sangat diharapkan oleh segenap manusia. Pada pelana 
pemahaman mengenai kuan dan ume seperti inilah seorang warga 
Biboki dapat berkembang menjadi semakin manusiawi. Selanjutnya 
mereka terus didorong untuk terlibat aktif dalam proses pewarisan 
nilai budaya dari generasi ke generasi. Dalam bingkai kebersamaan, 
maka di dalam masyarakat kebudayaan dan tradisi serta warisan 
leluhur selalu berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengatur 
tingkah laku individu dalam masyarakat.  

Pada masyarakat Biboki, peran keluarga sangat penting dan 
menjadi inti dalam pembentukan perilaku individu. Ibu dan Ayah 
adalah orang pertama yang mengajarkan pada anaknya ilmu 
kehidupan. Orang tua adalah guru pertama yang memberi arahan 
mengenai bagaimana cara bersalaman dalam masyarakat setiap hari. 
Tentunya sangat berbeda dengan warga masyarakat kota, praktek-
praktek seperti ini memang semakin jarang terjadi. Alasan utama 
adalah kedua orang tua sibuk bekerja, dan juga perhatian kepada tradisi 
dan budaya menjadi semakin longgar. Pada salah satu bab dalam uraian 
mendatang akan terlihat refleksi kritis mengenai titik pandang 
mengenai betapa pentingnya usaha revitalisasi makna dan nilai tradisi 
dan budaya masyarakat lokal. Tentunya sebuah catatan penting harus 
diperhatikan di sini adalah sikap selektif untuk melihat serta 
menimbang nilai yang masih relevan dan nilai mana yang sudah out of 
date bagi kehidupan masyarakat kini dan nanti.  

Menurut Masyarakat T'eba, rumah tangga atau dalam istilah 

lokal uem tauf adalah semua anggota yang mendiami sebuah rumah 

tangga (rumah keluarga). Untuk itu anggota rumah tangga tidak saja 

terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak kandung; melainkan bisa saja 
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terdiri dari kakek, nenek, anak piara, anak-anak dari keluarga dekat 

atau yang dipelihara dan menetap dalam rumah tersebut, selain 

bapak, ibu, dan anak kandung. Pada sisi lain, keluarga yang 

menetap dalam sebuah rumah tangga tidak saja mereka yang saling 

berhubungan darah langsung (ibu, bapak dan anak-anak kandung) 

melainkan atas dasar ikatan emosi, dan alasan-alasan lain seperti 

ekonomi, sosial-politik, moral dan etika. Relasi kekeluargaan turut 

mewarnai keanggotaan rumah tangga luas (extended family) dengan 

keterangan bahwa hal itu seirama dengan mindset lokal mengenai 

relasi suku-suku dalam masyarakat tertentu. Walau demikian, ada 

rumah tangga lain yang terdiri dari keluarga batih atau keluarga inti 

yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak kandung. 

    

Perumusan MasalahPerumusan MasalahPerumusan MasalahPerumusan Masalah    

Kemiskinan masyarakat secara umum cenderung 
dikelompokkan menjadi kemiskinan relatif. Stempel kemiskinan relatif 
ini sebetulnya didasarkan pada standar perbandingan yang acapkali 
tidak memiliki dasar yang kuat. Walau penilaian seperti ini digunakan 
oleh pemerintah sebagai target pembangunan. Namun di pihak lain 
kemiskinan relatif tidak mencerminkan secara persis prevalensi dan 
tingkat keparahan fenomena kemiskinan itu sendiri (Arabaci, 2016, 
1329). Proses identifikasi rumah tangga miskin belum dilakukan secara 
akurat bahkan tidak pernah dijadikan sebagai dasar untuk menentukan 
secara tepat siapa saja yang dikelompokkan menjadi orang miskin. Itu 
berarti belum ada kepastian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
berikut: Bagaimana gambaran kemiskinan rumah tangga di pedesaan 
dan mengapa kemiskinan mereka itu persisten? Bagaimana rumah 
tangga miskin dapat mengkaji dan bahkan lebih dari itu bisa mensiasati 
fenomena kemiskinan yang dialami selama ini?  

 Selain itu, masyarakat miskin juga dapat dipahami dalam 
konteks “kekurangan  relatif” mengenai kebutuhan atau keperluan 
dalam kehidupan setiap hari. Karena itu implementasi dari kata 
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kemiskinan sering hanya dilihat dari dimensi sosial dan ekonomi saja. 
Padahal realitas sosial mengenai kenyataan adanya masalah kemiskinan 
masyarakat itu selalu bersifat multi-dimensi (Jaupi: 2015, 64; Irimie, 
2014, 239; Victor,2014,1). Itu artinya asal-usul penyebab adanya 
kemiskinan, tidak saja dimensi sosial dan aspek ekonomi, melainkan 
juga hal-hal lain dalam dinamika kelembagaan manusia dan 
masyarakat serta berbagai matra kehidupan manusia setiap hari.  

 Dengan demikian kemiskinan bukan saja merupakan gejala 
sosial ekonomi melainkan hubungan timbal balik dari seluruh aspek 
kehidupan masyarakat yang ternyata justru saling menentukan. Oleh 
karena itu sudah pasti bahwa usaha berkenaan dengan pengentasan 
kemiskinan,  perlu menerapkan atau menggunakan pendekatan 
multifungsional (Mercado, 2016: 101). Pada sisi tertentu, pengentasan 
kemiskinan perlu dimaknai sebagai perubahan kondisi sosial ekonomi 
masyarakat terutama rumah tangga miskin dalam bingkai integrasi 
budaya dan kelembagaan. 

 Jika dikaji dari konteks lokasi penelitian seperti digambarkan 
secara ringkas pada sub uraian sebelumnya, maka sungguh perlu 
diketahui bahwa terdapat potensi desa seperti luas wilayah Desa T’eba 
adalah 17,50 km2 dengan berbagai hasil komoditas (pertanian dan 
peternakan misalnya) yang diperoleh manusia dan masyarakat T’eba 
dalam Biboki Tanpah setiap tahun. Secara fisik, jarak lokasi desa 
dengan ibukota kecamatan adalah 3 km, dan  jarak desa dengan ibukota 
kabupaten hanyalah sejauh 45 km.  

 Potensi daerah Biboki Tanpah seperti telah diuraikan, dapat 
dilihat dari luas lahan persawahan sebesar 120 ha, luas lahan pertanian 
kering 108 ha,  luas hutan 1.522 ha serta beberapa potensi yang dapat 
digunakan untuk mengentaskan fenomena kemiskinan di kawasan 
Biboki Tanpah. Namun yang masih luput dari sajian data pada sub 
bagian sebelumnya adalah masalah sarana dan prasarana (fasilitas) yang 
dimiliki Kecamatan Tanpah seperti jembatan, gedung sekolah: Paud, 
TK, SD, SMP dan SLA. Belum lagi fasilitas kesehatan seperti Posyandu, 
sarana air bersih, tenaga perawat dan lain sebagainya.      
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 Selain kurangnya fasilitas atau prasarana, sebenarnya tersedia 
aset modal yang ditujukan kepada masing-masing desa atau dikenal 
dengan ‘Dana Desa’. Dana ini merupakan program dari pemerintah 
Provinsi Nusa Tenggara Timur, belum lagi beberapa sumber dana 
lainnya dari tingkat kabupaten. Jadi sebenarnya ada potensi yang besar 
untuk segera bangkit dan terbebas dari fenomena kemiskinan. Tetapi 
tetap masih nampak berbagai persoalan, baik masyarakat secara 
keseluruhan maupun persoalan rumah tangga. Karena bantuan 
pemerintah berupa dana desa hanya digunakan untuk pembangunan 
fisik seperti pembuatan embung pada lokasi yang tidak tepat sasaran, 
pembuatan jalan lingkungan (setapak) di antara rumah-rumah 
penduduk. Sehingga ada kesan bahwa penggunaan dana desa selalu di 
tempat yang salah dan kurang efektif. Sementara itu masalah yang 
paling dirasakan rumah tangga adalah kesulitan air bersih. Sehingga  
pemerintah memberikan solusi dengan bantuan pembangunan jaringan 
perpipaan. Jaringan perpipaan ini telah dirasakan oleh anggota 
masyarakat walaupun membatasi persediaan untuk memenuhi 
kebutuhan air minum bagi ternak masyarakat. Sedangkan solusi untuk 
masalah sanitasi, Plan International memberi bantuan yang 
memudahkan setiap rumah tangga miskin dapat memiliki jamban 
permanen. Walaupun jamban tersebut sekedar menjadi pajangan dan 
tidak dapat dimanfaatkan secara efektif karena persediaan air bersih 
sangat terbatas. Sehingga jamban itu menjadi sarang nyamuk dan 
akhirnya menjadi sumber berbagai macam penyakit.   

 Matapencaharian utama masyarakat adalah pertanian, namun 
pada dekade terakhir ini lahan pertanian jarang dimanfaatkan untuk 
tanaman jagung dan umbi-umbian sebagaimana biasanya, tetapi rumah 
tangga cenderung melakukan peralihan usaha pertanian menjadi 
tanaman sawah tadahan. Luas areal pertanian lahan basah (sawah 
tadahan) yang dimiliki oleh setiap rumah tangga di desa T’eba sangat 
terbatas dengan variasi luas lahan rata-rata 15-50 are. Hal ini tentu 
berdampak pada jumlah hasil panen berupa gabah hanya mencapai 675 
kg hingga 2,250 ton gabah per tahun. Jika jumlah gabah tersebut 
dikonversi dalam bentuk beras maka rata-rata setiap rumah tangga 
hanya menghasilkan 452 kg - 1500 kg per tahun. Kebutuhan beras 
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setiap keluarga  sebanyak 1.360,8 kg per tahun (0,54 kg per hari dengan 
anggota keluarga rata-rata 7 orang). Pada sisi lainnya jumlah panenan 
yang banyak mendorong keluarga untuk menjual beras ke pasar guna 
memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak, biaya pesta adat dan lain 
sebagainya.  

 Jika terjadi gagal panen maka berakibat pada kesulitan 
persediaan pangan untuk kebutuhan periode berikutnya. Ketika rumah 
tangga mengabaikan usaha tanaman pangan lainnya seperti tanaman 
pisang, umbi-umbian, hal seperti itu akan dengan sendirinya berakibat 
pada keamanan persediaan pangan tetangga yang tidak terjamin 
menjelang masa panen. Persoalan kesulitan pangan dalam rumah 
tangga membutakan seseorang untuk bertindak menyimpang misalnya 
mencuri ternak tetangga.  

 Sebenarnya masyarakat pedesaan sudah sering mengalami 
krisis pangan yang terjadi secara berulang dan berkesinambungan. 
Krisis pangan secara massal di Pulau Timor terjadi pada tahun 1965 dan 
terjadi secara berulang pada tahun 1975, 1986, 1998, dan 2008 pada 
beberapa daerah pedesaan di wilayah Pulau Timor. Sedangkan rumah 
tangga pada lokasi penelitian yang telah bersahabat dengan krisis 
pangan sebanyak 90 %  rumah tangga pada setiap tahunnya. Demikian 
pula sering terjadi masa paceklik pada bulan November hingga bulan 
Pebruari setiap tahun.   

Kenyataan sosial lain yang terjadi yaitu perubahan aktivitas 
masyarakat petani yang mulai berorientasi pasar. Hal ini sebenarnya 
merupakan peristiwa ‘kemajuan’ dari masyarakat khususnya Rumah 
Tangga petani subsisten. Peralihan tersebut karena peluang pasar 
namun jika tidak didukung oleh kemampuan berproduksi dapat 
memicu ekses negatif dari petani tersebut. Misalnya memanen 
(mencuri) hasil tanaman tetangga berupa lombok, pepaya, jantung 
pisang. 

Bahan makanan pokok utama masyarakat pedesaan hingga tahun 1990 
an adalah jagung. Namun karena kemudahan persediaan bahan 
makanan lain berupa beras di pasaran mengakibatkan masyarakat 
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pedesaan  beralih pada bahan pangan tersebut sebagai makanan pokok. 
Perubahan pola konsumsi masyarakat juga berdampak pada budidaya 
jenis tanaman pangan lokal yang semakin lama semakin punah. 
Misalnya tanaman  umbi-umbian dan pisang hanya dimiliki rumah 
tangga tertentu dan juga jumlahnya terbatas. Petani cenderung tidak 
melakukan budidaya tanaman jagung lagi, karena tanaman tersebut 
membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lama baik untuk 
kegiatan pada saat menanam, memelihara dan panen. Petani memilih 
pekerjaan yang mudah dan cepat menghasilkan dalam jumlah yang 
banyak seperti pertanian lahan basah hujan tadahan.  

Seperti telah diuraikan di atas, persoalan kemiskinan yang 
dihadapi rumah tangga sangat beragam dan telah dilakukan berbagai 
aktivitas untuk mengatasinya. Meskipun demikian tampak bahwa 
kemiskinan tersebut belum juga berakhir. Hingga saat ini, masih ada 
kajian dan implementasinya untuk mengatasi kemiskinan. Antara lain 
dilakukan oleh (Sutrisno, 1993; Sachs, 2005:226; Sumarjan, 1993; 
Muttaqim, 2006; Saeed, 2016: 336; Tanga et al 2014: 476, Ofoegbu et al, 
2017; Kalinda, 2014; Rashid et al, 2006)walau masih bersifat parsial. 
Namun kajian-kajian ini lebih cenderung menunjukkan penyebab 
kemiskinan masyarakat secara umum saja dan belum mengungkapkan 
secara khusus faktor penyebab kemiskinan yang berada pada peran 
rumah tangga. 

 Justru itu pada sisi yang terakhir inilah karya ini mengambil 
posisi untuk menjadikan keluarga miskin sebagai strategi emik untuk 
tidak saja mengentaskan fenomena kemiskinan, melainkan berusaha 
untuk masuk lebih dalam ke sumsum struktur kemiskinan itu sendiri. 
Oleh karena itu kecenderungan temuan sebelumnya yang secara 
gamblang mengelompokan masyarakat miskin dan faktor-faktor 
penyebab secara ekonomi, hal itu pada sisi tertentu akan 
dipertahankan, namun dengan asumsi berbeda. Strategi yang 
digunakan di sini tidak semata berorientasi ekonomi dengan 
penekanan pada tindakan mengentaskan kemiskinan setelah 
masyarakat mengalami kemiskinan (ex post strategy), melainkan justru 
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pada refleksi kajian yang eksistensial mengenai kehadiran keluarga di 
tengah masyarakat yang pluralistik.    

 Atas dasar asumsi paling efektif mengenai keluarga sebagai 
kunci untuk mengentaskan kemiskinan, maka peneliti berniat untuk 
mendalami pertanyaan, mengapa kemiskinan rumah tangga di 
pedesaan tidak pernah berakhir dan bagaimana rumah tangga miskin di 
Desa T’eba mensiasati kondisi kehidupannya setiap hari?  

 

Tujuan dan Kegunaan PenelitianTujuan dan Kegunaan PenelitianTujuan dan Kegunaan PenelitianTujuan dan Kegunaan Penelitian    

Dari uraian sebelumnya maka dapat dikatakan pada sub bagian 
ini bahwa tujuan dasar dari penelitian ini adalah pertama, untuk 
mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan rumah tangga di Desa 
T’eba terus-menerus hidup dalam kondisi kemiskinan. Kedua, untuk 
mengetahui bagaimana caranya rumah tangga miskin di Desa T’eba 
mensiasati kondisi hidup dalam kemiskinan. 

Sementara itu dari perspektif kegunaan penelitian, karya ini 
sebagai usaha untuk memberi kontribusi yang riil dan melekat (emik 
approach) bagi pengembangan ilmu pengetahuan berupa teori tentang 
faktor kunci dalam penentuan strategi multifungsional untuk 
mengakhiri kemiskinan rumah tangga di daerah pedesaan. Hasil 
penelitian ini juga bermanfaat bagi implementasi keputusaan strategis 
dan kebijakan dalam mengakhiri kemiskinan rumah tangga di 
pedesaan.  

    

Metode PenelitianMetode PenelitianMetode PenelitianMetode Penelitian    

MenurutAndrew(2005:19),strategi adalah pola keputusan 
untuk menentukandan mengungkapkan   sasaran,  maksud  atau  
tujuan  yang  menghasilkan suatu kebijakan dan merencanakan sesuatu 
untuk pencapaian tujuan-tujuan yang mau dicapai serta membua 
trincian apa yang diinginkan. Karena itu sesungguhnya strategi tidak 
dapat dipisahkan daristruktur, tingkah laku  dan  kebudayaan di 
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tempatterjadinyaprosestersebut.Strategi yang dapat digunakan adalah 
expost strategy atau ante strategy dengan kata lain disebut curative and 
preventive strategy. Pendekatan untuk mengatasi kemiskinan dapat 
digunakan push pull approach yang beorientasi pasar. Ini adalah 
gagasan dasar dari metode penelitian yang diaplikasi dalam karya kami 
ini.  

 Titik dasar  dari penelitian ini ada pada rumah tangga sebagai 
basis utama yang  merupakan bagian terkecil dari masyarakat suatu 
wilayah tertentu. Dimana ketika rumah tangga mengalami kemiskinan, 
maka boleh diakumulasi sebagai kemiskinan masyarakat tersebut. Hal 
ini tentu sangat membutuhkan upaya untuk mengatasi kehidupan 
setiap rumah tangga miskin. Prinsip dasar yang menjiwai metode 
penelitian ini adalah bahwa persoalan kemiskinan rumah tangga perlu 
diakhiri. Strategi mengakhiri kemiskinan ditentukan oleh 
kemerdekaan menuju kebebasan.  

 Cakupan metode penelitian akan berkisar seputar, pengakuan 
terhadap hak individu atau keluarga dalam lingkungan kehidupan 
bermasyarakat, sebagai elemen yang sangat urgen. Karena inisiatif 
bertindak untuk terlibat dalam proses kegiatan mengentaskan 
kemiskinan, memang berasal dari individu dalam rumah tangga 
tersebut. Individu memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai 
kemampuannya di dalam dinamika hidup berumah-tangga. 
Kemerdekaan menjadi syarat untuk mencapai kebebasan sehingga 
kemerdekaan yang sama merupakan terbebasnya seseorang dari segala 
macam belenggu yang disebut dengan kata kemandirian dan adanya 
kepemilikan. Untuk mengakhiri kemiskinan maka rumah tangga 
miskin di pedesaan patut ditopang oleh faktor utama yaitu kepemilikan 
asset, kapabilitas, aktivitas.  

 Dalam sistem ekonomi desa terdapat tiga faktor determinan 
yaitu rumah tangga/keluarga, lahan pertanian, dan pasar. Rumah 
tangga di pedesaan merupakan unit swasembada, artinya keluarga 
mewujudkan suatu unit yang mandiri yang dapat menghidupi keluarga 
itu sendiri lewat kegiatan pertaniannya. Aktivitas rumah tangga dalam 
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pertanian tentu sangat berkaitan dengan produksi distribusi dan 
konsumsi terhadap barang dan jasa. 

 Karena itu pola dari pendekatan penelitian dalam karya ini 
menggunakan mixed method yaitu etnograpgy dan experiment semu. 
Pada sketsa pendekatan etnografi (Brewer, 2000: 12), peneliti berusaha 
mengungkap fenomena berdasarkan apa yang diketahui, dipercayai 
dan dirasakan oleh pribadi-pribadi konkret, dan aktivitas-aktivitas 
dilakukan oleh rumah tangga miskin yang menjadi obyek penelitian. 
Sedangkan experiment semu adalah usaha untuk memberi treatment 
pada kelompok rumah tangga untuk mengetahui hubungan sebab 
akibat tentang persepsi, perilaku dan tindakan yang timbul dari 
treatment tersebut.  

 Berdasarkan fakta sebagaimana disajikan di atas, maka peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian di Desa T’eba, Kecamatan Tanpah, 
Kabupaten Timor Tengah Utara. Lokasi ini menjadi pilihan karena di 
sinilah tempat yang paling memungkinkan peneliti memperoleh data 
yang kaya terkait dengan issue utama dari penelitian ini. 

 Berkenaan dengan teknik pengumpulan data, hal itu ditempuh 
dengan pola pengamatan partisipatif. Peneliti melakukan pengamatan 
dan pencatatan secara sistimatis. Dalam proses itu peneliti terlibat 
langsung dengan masyarakat/rumah tangga untuk melihat dinamika 
kehidupan masyarakat dan rumah tangga. Peneliti akan 
mendeskripsikan aktivitas, perilaku, pikiran mereka dan perasaan 
peneliti (misalnya dalam kegiatan seperti pembuatan embung, kegiatan 
kelompok pertanian, pembuatan rumah adat/keluarga).  

 Sedangkanexperiment semuadalah peneliti mengamati dengan 
cara menguji coba rumah tangga dalam proses kegiatan pertanian dan 
hasilnya. Eksperimen ini tidak menggunakan variable control 
melainkan menggunakan kelompok rumah tangga untuk melihat 
hubungan sebab akibat melalui treatment/intervensi yang dilakukan 
oleh peneliti. Eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui perubahan 
kondisi ekonomi keluarga, perilaku, kegiatan dan faktor-faktor yang 
berperan dalam aksi kegiatan ekonomi keluarga sebelum dan sesudah 
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eksperimen (membeli tanah dan memberikan pada keluarga untuk 
mengolahnya, penggembala sapi, pembuatan dan penggunaan 
embung). 

 Untuk melengkapi data, maka peneliti menggunakan teknik 
wawancara mendalam (in depth interview), dan diskusi kelompok 
terfokus (focus group discussion), serta studi dokumen yang tersedia di 
berbagai lembaga terkait. Diskusi kelompok (FGD) dan wawancara 
secara terstruktur menggunakan Uab Meto (Bahasa Dawan) dan Bahasa 
Indonesia. FGD dan interview terhadap rumah tangga miskin baik 
perempuan maupun laki-laki menjadi hal yang sangat urgen karena 
mereka yang mengalami secara langsung kemiskinan dan praktek 
strategi menyelesaikan masalah tersebut. Mereka menjadi  informan 
kunci selain aparat desa, tua-tua adat, tokoh agama pada lokasi desa 
tersebut, masing-masing sebanyak 10 orang.  

 Kemiskinan dan strategi mengentaskan kemiskinan menurut 
masyarakat lokal berbeda dengan pemahaman pihak yang berada di 
luar kelompok tersebut antara lain pemerintah atau pihak-pihak yang 
peduli terhadap kemiskinan rumah tangga di pedesaan tersebut. Oleh 
karena itu dalam kajian ini akan diseleksi secara hati-hati bahwa yang 
bukan penduduk lokal tidak direkrut sebagai responden utama dalam 
penelitian ini. FGD dan interview terhadap rumah tangga miskin yang 
berada di desa. Interview yang dilakukan tentu diharapkan hingga 
mencapai homogenitas persepsi relative antar rumah tangga miskin.  

 Sedangkan teknik analisis data yang diterapkan menggunakan 
metode kualitatif dengan membahas berbagai fenomena kemiskinan 
khususnya di pedesaan. Seluruh rangkaian analisis kajian dalam 
penelitian ini menggunakan teknik analisa structural fungsional 
(Talcot Parson) yaitu peneliti bermaksud mengeksplorasi pengalaman 
rumah tangga miskin di desa, guna memaknai dan menyiasati 
kehidupan mereka setiap hari. Peneliti menelaah praktik kehidupan 
rumah tangga miskin di desa sebagai dasar kebijakan program 
pembangunan yang terfokus pada rumah tangga miskin di pedesaan.  
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Sistematika PenulisanSistematika PenulisanSistematika PenulisanSistematika Penulisan    

Untuk lebih memahami apa yang akan disajikan peneliti dalam 
karya ini, maka sistematika analisis yang digunakan dalam disertasi ini 
adalah sebagai berikut:    

Bab I adalah pendahuluan, yang terdiri dari uraian yang 
meliputi latar belakang dipilihnya substansi kemiskinan rumah tangga 
sebagai obyek studi. Pada bab pertama ini juga dihidangkan konteks 
penelitian dengan menerangkan secara singkat mengenai Kecamatan 
Tanpah dalam konteks Kerajaan tradisional Biboki. Bab ini dilengkapi 
juga dengan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian 
serta metode dan kerangka pemikiran dari seluruh uraian disertasi 
serta sistematika penulisan disertasi.     

Dalam Bab II Kajian Mengenai Kondisi Kemiskinan, penulis 
mendiskripsi berbagai hal yang berhubungan dengan fakta sejarah 
kemiskinan dengan mengkaji secara cermat fenomena kemiskinan itu 
sendiri. Hal itu nanti terlihat dari paparan kemiskinan di Indonesia, 
kemudian Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Timor Tengah Utara. 
Uraian-uraian ini akan membimbing refleksi selanjutnya pada 
Kecamatan Tanpah untuk lebih menukik kajian struktural mengenai 
realitas kemiskinan dalam desa dan rumah tangga.  

Kemudian pada Bab III, peneliti menghidangkan uraian 
mengenai kemiskinan dari sudut pandang dunia ekonomi. Sesuai 
namanya, maka pusat perhatian tertuju pada seberapa jauh sistem dan 
pola ekonomi tidak memberi ruang bagi terciptanya fenomena 
kemiskinan pada satu sisi, dan pada sisi lain bagaimana dunia ekonomi 
dapat diatur agar tidak tercipta kemiskinan di tengah masyarakat. 
Refleksi kritis dalam bab ini langsung tertuju pada keprihatinan 
keluarga-keluarga yang seharusnya diperhatikan dengan sungguh-
sungguh agar fenomena kemiskinan tidak tumbuh subur dalam situasi 
kehidupan keluarga-keluarga. Untuk itu disebutkan juga dalam bab ini 
mengenai berbagai usaha yang dapat dilaksanakan, dalam rangka 
mengentaskan kemiskinan sesuai uraian dalam bab sebelumnya.  
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Pada Bab IV peneliti memberi ruang bagi sebuah analisis dan 
kajian yang mendalam mengenai perspektif sosial-budaya dari 
kemiskinan itu sendiri. Asumsi yang digunakan dalam uraian ini 
adalah bahwa fenomena kemiskinan itu tidak saja dipengaruhi oleh 
dimensi atau dunia ekonomi, melainkan juga faktor sosial budaya yang 
mengitari kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari. Bab ini 
antara lain menguraikan dua hal dalam sub bagian berbeda, yakni 
pertama dimensi sosial kemiskinan, lalu kedua dimensi budaya dari 
kemiskinan yang sama. Bab ini juga memuat sebuah uraian spesial 
mengenai keterlibatan kaum perempuan dan bagaimana hal itu 
berdampak pada perubahan masyarakat.  

Selain uraian dalam bab-bab sebelumnya, pada Bab V disajikan 
sebuah refleksi mengenai perspektif kelembagaan dalam kaitannya 
dengan usaha mengentaskan kemiskinan. Tujuan dari bab ini adalah 
memberi sebuah gambaran struktural mengenai mengapa terjdadi 
'kemiskinan' dalam diri manusia, masyarakat dan terlebih refleksi 
tertuju pada sela-sela dari dinamika pembangunan. Ada sub bagian 
yang lebih dalam menjelaskan secara mendasar fenomena dari 
eksistensi kemiskinan tersebut. Lebih khusus lagi refleksi langsung 
menjadikan lembaga keuangan sebagai aras terjadinya mis-
management hingga memunculkan apa yang disebut sebagai realitas 
kemiskinan. Untuk itu pada bab ini juga akan merinci dampak dari 
kemiskinan pada kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat atau 
lebih luas pada kehidupan bersama setiap hari. 

Refleksi dalam Bab V diteruskan dalam uraian Bab VI ,yakni 
kemiskinan dipandang dari dimensi hidup religi. Oleh karena manusia 
adalah makhluk rohani, dan dalam kehidupan setiap hari hal agama ini 
ternyata memegang peran dan fungsi teramat penting, maka pada Bab 
VI direfleksi secara khusus dimensi religi dari faktor kemiskinan 
tersebut. Tentunya sasaran yang dicapai dari uraian seperti ini tidak 
bermaksud untuk mencari suatu pembenaran dari aspek religi, 
melainkan semata-mata untuk mencari sebuah simpul yang hidup 
mengenai fenomena kemiskinan dalam proses mencari sebuah solusi 
religi yang mencukupi. 
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Disertasi ini diakhiri dengan uraian penutup dalam Bab VII. 
Bagian penutup boleh dikata sebagai puncak dan kesimpulan serta 
rekomendasi dan saran dari perjalanan akademik pada tulisan disertasi 
ini. Besar harapan penulis, sumbangan pemikiran dan refleksi dalam 
disertasi ini dapat memberi angin segar bagi pengembangan dinamika 
pembangunan manusia dan masyarakat dalam kerangka proses 
mengentaskan kemiskinan.    

    

Kerangka PemikiranKerangka PemikiranKerangka PemikiranKerangka Pemikiran    

Gambar 1.1Skema Kerangka Berpikir 

 
Sumber: Data Primer, 2018 

Kemiskinan adalah kondisi ketidakberdayaan rumah tangga 
(untuk memenuhi kebutuhan hidup, akses sumber daya, 
berpartisipasi). Kemiskinan bersifat multidimensi sehingga untuk 
mengatasinya juga perlu dilakukan secara komprehensif. Pada 
hakekatnya kemiskinan rumah tangga disebabkan oleh pertama faktor 
internal yaitu adanya kecenderungan melihat sumber kemiskinan 
berasal dari dalam diri si miskin itu sendiri. Kedua adalah faktor 
eksternal yang menunjukkan kecenderungan menyalahkan 
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ketidakmampuan struktur kelembagaan yang ada dan mempersalahkan 
hakekat atau perilaku kebijakan dari penguasa yang tidak memihak 
pada kelompok miskin. Penyebab kemiskinan tidak terlepas dari faktor 
struktural dan kultural. Dominasi kemiskinan yang dihadapi rumah 
tangga miskin adalah kemiskinan struktural yaitu terjadinya 
penyimpangan ekonomi, ketidakmampuan untuk terlibat aktif dalam 
proses pengambilan keputusan, keterbatasan akses sumber daya. 
Kultural lebih mengarah pada kebiasaan hidup yang diatur oleh nilai-
nilai yang mapan dalam kehidupan bermasyarakat.  

 Rumah tangga di pedesaan menghadapi kemiskinan dengan 
sikap yang bervariasi antara lain ada kelompok rumah tangga yang 
menanggapi kondisi kemiskinan sebagai hal yang biasa artinya tidak 
ada masalah (membiasanya kemiskinan), tetapi ada pula kelompok 
yang berusaha ingin keluar dari masalah kemiskinan, meskipun masih 
ada sekian banyak kelompok rumah tangga lainnya yang pasrah karena 
kemiskinan menjadi budaya rumah tangga di pedesaan (budaya 
kemiskinan). Kondisi kemiskinan ini hanya dapat diakhiri dengan cara 
memberi kebebasan pada rumah tangga atau memberi peran kepada 
rumah tangga agar dengan kemampuan yang memadai untuk dapat 
memanfaatkan sumberdaya dan peluang guna memperbaiki 
kehidupannya. Hal ini membutuhkan keberanian, ketabahan, realistis 
dan rasa tanggung jawab dari diri pribadi atau rumah tangga miskin itu 
sendiri. 

Pendekatan top down adalah bentuk pendekatan yang lebih 

menekankan pada bagaimana melihat kelompok yang dibangun 

sebagai obyek. Kelompok itu menjadi sasaran yang pada akhirnya 

mereka menjadi penonton bahkan menciptakan ketergantungan 

kelompok itu. 

Pendekatan buttom up sesunggguhnya memberi ruang untuk 

kelompok yang menjadi sasaran untuk terlibat atau berperan 

sebagai subyek  namun hal ini kemudian masih juga hanya terlibat 

pada perumusan tingkat kelompok kecil. Bahkan acapkali mereka 

tidak terlibat namun terwakili oleh segelintir orang dalam proses 

bottom up. 
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Kedua pendekatan diatas tidak melibatkan keluarga sebagai 

pelaku  utama. Artinya hanya dapat melihat keluarga sebagai pihak 

yang segera dibantu, dalam berbagai kesempatan dibiarkan untuk 

kerja sendiri dan juga diberi bantuan. Masyarakat dituntut untuk 

memproduksi akan tetapi hasil produksi itu akan diperuntukan 

kepada siapa, berapa harga, kapan, bagaimana cara prosesnya. 

Push pull strategy ini seyogyanya melibatkan keluarga 

sebagai subyek yang menjadi pelaku utama memproduksi dan 

menarik konsumen untuk mengambil peran memanfaatkan produk 

tersebut. Contoh yang dapat digunakan untuk menjelaskan push 

pull strategy yang lagi dikembangkan di daerah penelitian. 

Punahnya semangat untuk mengaktifkan kebiasaan penggemukan 

sapi pada wilayah penelitian dengan berbagai alasan antara lain 

lahan semakin sempit, bibit sapi mahal, penyakit, tidak ada 

pembeli.  Sementara itu adanya pembeli musiman yang berkeliaran 

disekitar wilayah itu.  Umumnya para pembeli semakin banyak 

ketika menjelang hari raya lebaran, idhul adha karena mereka juga 

tidak memiliki tempat pemasaran yang jelas dan pasti.  

Tahun 2019  hingga sekarang  telah dilakukan jaringan 

pemasaran ke wilayah Kalimantan. Pada daerah tersebut melalui PT 

Berkah Salam Jaya berhasil mengembangkan pasar lokal antara lain 

himpunan pedagang, penjagal di berbagai daerah juga dibangun  

kelompok peternak. Adanya kepastian pembeli secara berkelanjutan 

memicu semangat petani untuk giat menumbuhkan kembali 

semangat beternak. Dalam masyarakat terdapat 29 Rumah Tangga 

yang menggadaikan sertifikatnya untuk mendapatkan kucuran dana 

KUR pada BRI. Dana tersebut digunakan untuk membeli sapi 

jantan dan mengembangkan sapi indukan. Proses mendorong petani 

untuk giat memeliahar ternak sapi inilah yang disebut dengan Push 

strategy. Ketika pembeli telah percaya akan produk dan melakukan 

aktivitas pembelian secara berkelanjutan inilah yang disebut pull 

strategy. Push strategy artinya menggerakan kesadaran atau 

mendorong sesuatu produk untuk disiapkan rumah tanggga petani 

sedangkan pull strategy menciptakan relasi yang berkesinambungan 
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dengan pembeli dengan mempertahankan brand produknya. Push 

pull strategy ini mewajibkan inisiator untuk menghantarkan 

pertemuan rumah tangga sebagai pelaku dengan pasar. 

 Pendekatan untuk mengatasi kemiskinan dapat digunakan 
push pull approach yang berorientasi pasar dengan strategi yang 
digunakan yaitu ex post strategy atau ante strategy dengan kata lain 
disebut jugakuratif dan preventif strategy. Selain itu sangat diperlukan 
implementasi manajemen yang efektif dalam setiap rumah tangga 
tersebut. Dengan demikian perlu penguatan dan konsolidasi terhadap 
setiap rumah tangga guna meningkatkan kapabilitas individu atau 
anggota rumah tangga miskin. 

 Tanpa mengurangi kekuatan berbagai pendekatan seperti 

telah disebut, penelitian ini sebesar-besarnya menerapkan sebuah 

pendekatan emik, yang disarankan oleh co-promotor dengan 

landasan pengetahuan antropologi pembangunan ekonomi. Oleh 

karena itu 'usaha' untuk 'terjun langsung ke lapangan' merupakan 

media akademik handal untuk membangun teori yang kami 

hidangkan dalam penulisan akademik ini. Seraya demikian kami 

menerapkan dimensi inklusif sebagaimana dicetuskan oleh 

Promotor studi kami. Gabungan perspektif antara emik dan inklusif 

inilah yang menjadi ujung tombak refleksi hasil penelitian yang 

disajikan dalam karya ini. Catatan kritis yang perlu diperhatikan 
antara lain bahwa kata kemiskinan lebih sering diberikan pada 
kelompok rumah tangga yang tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok 
(kemiskinan absolut) dan kemiskinan relatif. Namun belum dikaji dari 
sisi subyek tentang 1) Bagaimana gambaran kondisi kemiskinan yang 
diderita rumah tangga miskin. 2) Mengapakemiskinan rumah tangga 
tidak dapat berakhir . 3) Bagaimana rumah tangga miskin mensiasati 
kondisi hidup dalam kemiskinannya. 4) Strategi apa yang dapat 
dilakukan agar rumah tangga miskin dapat berakhir. 

 Strategi yang ditawarkan dalam penelitian terdahulu adalah 
strategi keluar dari kemiskinan (out of poverty) berupa diversifikasi. 
Belum ada kajian tentang 1) Motivasi rumah tangga miskin melakukan 
diversifikasi yang dilihat dari aspek budaya dan sosial.  2) Strategi apa 
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saja yang dilakukan oleh rumah tangga agar dapat keluar dari 
kemiskinan, ataukah bertahan bahkan pasrah pada kondisi kemiskinan 
yang dialami rumah tangga di pedesaan. 3) Siapakah yang memiliki 
peran dominan dalam mengakhiri kemiskinan yang dialami rumah 
tangga di pedesaan. 

 Penekanan pendidikan hanya dilakukan kepada generasi muda. 
Meskipun demikian belum dilakukan kajian terhadap bagaimana 
kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga diberdayakan. Bagaimana 
penerapan model pendidikan dan orientasi pendidikan terhadap anak-
anaknya dalam rumah tangga miskin. Kemudian hendaknya 
dipertanyakan juga bagaimana fungsi dan peran laki-laki dan 
perempuan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui 
pemanfaatan potensi sumber daya alam. Bagaimana pandangan tentang 
keterlibatan perempuan dalam konteks budaya lokal untuk 
mengentaskan kemiskinan rumah tangga di pedesaan. 

 Ketika seseorang tidak mengenal aset yang dimiliki bahkan 
tidak memiliki aset maka akan terjerat dalam kemiskinan. Oleh karena 
itu perlu diidentifikasi aset yang dimiliki rumah tangga bahkan yang 
dimiliki masyarakat setempat secara umum. Demikian pula diperlukan 
pengelompokan sumber daya alam (SDA) yang dapat dimanfaatkan 
secara langsung dan memerlukan sentuhan teknologi sehingga dapat 
berguna untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan 
masyarakat. 

 Berdasarkan hasil observasi di Kecamatan Biboki Tanpah, 
Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa 
kombinasi faktor struktural dan kultural sangat berpengaruh dalam 
kehidupan rumah tangga di pedesaan. Dengan demikian fokus 
penelitian ini  adalah rumah tangga miskin petani di pedesaan dengan 
faktor utama adalah aktivitas, aset, kemampuan, dan faktor pendukung 
lainnya seperti budaya, kelembagaan, ekonomi, sosial dan strategi 
rumah tangga menghadapi kemiskinannya. 

Dalam arti bahwa untuk mengentaskan kemiskinan sampai 

tuntas dalam pendekatan emik, usaha harus dibangun dari 'dasar 

kehidupan keluarga miskin' itu sendiri. Aura kehidupan yang diberi 
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kepada keluarga-keluarga itu tidak boleh diborgol dengan berbagai 

kepentingan dari proyek dan program yang ditangani oleh pihak 

pemerintah, termasuk yang tertib dan cerdas serta cermat sekalipun. 

Dengan demikian, masyarakat dan dalam hal ini keluarga-keluarga 

seharusnya mendapat iklim perlakuan yang bebas, dan terbuka, agar 

mereka sedapat mungkin mempergunakan berbagai peluang yang 

ada untuk membangun kehidupan ekonomi yang lebih pantas dan 

layak serta beradab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


