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BAB IIBAB IIBAB IIBAB II    
KAJIAN MENGENAI KONDISI KEMISKINANKAJIAN MENGENAI KONDISI KEMISKINANKAJIAN MENGENAI KONDISI KEMISKINANKAJIAN MENGENAI KONDISI KEMISKINAN    

    

    

Apakah itu kemiskinan? Pertanyaan seperti ini terasa agak 
berlebihan oleh karena inilah sebuah fenomena sosial yang selalu dekat 
dengan manusia dan masyarakat. Selama ini memang ada sekian 
banyak usaha dan kerja keras untuk mencari citra atau sosok di balik 
dinamika sosial yang bernama kemiskinan itu. Namun selalu saja tidak 
mencukupi ketika baik orang-orang sederhana maupun para pakar 
berjuang sekuat tenaga untuk memberi keterangan yang persis 
terhadap ciri sosial kemiskinan tersebut. Ikhwal identifikasi 
kemiskinan sebagai sebuah fenomena sosial, hal ini memang bukan 
sesuatu yang mudah. Walau tidak sesulit mencari akar terjadinya 
dinamika kemiskinan dalam kehidupan masyarakat setiap hari.      

 Sementara pandangan banyak orang selama ini selalu tertuju 
pada kebenaran umum bahwa di mana terjadi kemiskinan, di situ 
sebetulnya tersebab oleh karena terlalu banyaknya penduduk. Itu 
artinya kemiskinan sebagai akibat dari penduduk yang terlampau 
meledak dan tidak dapat dikendalikan. Walau alasan dengan adanya 
banyak penduduk, sebetulnya tidak cukup argumentasi untuk 
mengatakan bahwa kemiskinan merebak di mana-mana pada sebuah 
wilayah. Hal yang harus diwaspadai adalah kemiskinan sebagai akibat 
dari strategi menangani kepadatan penduduk yang tidak bersifat 
realistis. Dalam arti bahwa program pembangunan yang tidak 
seimbang, selalu berakibat pada merebaknya fenomena kemiskinan 
tersebut.  

 Dalam uraian sepanjang bab kedua ini penulis memusatkan 
perhatian pada sebuah kajian realistis mengenai fenomena kemiskinan, 
yakni di Indonesia, kemudian Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan 
akhirnya juga Kabupaten Timor Tengah Utara yang terus tertuju pada 
areal penelitian Kecamatan Biboki Tanpah dan Desa T'eba. Beberapa 
hal tentunya menjadi ajang diskusi bagi terurainya beberapa perspektif, 
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baik di peringkat nasional, maupun provinsi dan kabupaten. Semuanya 
tertuju pada refleksi kondisi kehidupan manusia dan masyarakat Biboki 
Tanpah seperti telah disebut sebelumnya dan lebih khusus Masyarakat 
T'eba.  

 

Kemiskinan di IndonesiaKemiskinan di IndonesiaKemiskinan di IndonesiaKemiskinan di Indonesia    

Kondisi kehidupan Indonesia dengan penduduk yang 
sedemikian banyak ternyata menjadi tumbal bagi semakin 
menyebarnya angka kemiskinan. Yang menjadi perhatian adalah angka 
kemiskinan yang ada di Indonesia, setiap tahun selalu ada program 
khusus untuk mengentaskan kemiskinan, namun hasilnya tetap tidak 
pernah menunjukkan sesuatu yang menyegarkan hati. Kondisi 
kehidupan Indonesia sepertinya diborgol oleh fenomena kemiskinan. 
Pertanyaan yang sering mengganggu adalah apakah fenomena 
kemiskinan merupakan sesuatu yang abadi, dan tidak dapat dihapus 
dari wajah Indonesia? Beberapa uraian dan kajian pada sub-sub bagian 
berikut ini memberi keterangan mengenai hal tersebut. 

Kondisi UmumKondisi UmumKondisi UmumKondisi Umum    

Selama ini dinamika pembangunan nasional  tidak menganggap 
remeh fenomena kemiskinan, terbukti dengan berergulirnya sekian 
banyak program pengentasan kemiskinan. Namun persoalannya 
terletak pada evaluasi dari pelaksanaan program tersebut, yang 
nampaknya tidak mendarat pada kepentingan manusia dan masyarakat 
Indonesia secara keseluruhan. 

 Frans Seda (1996), sudah jauh-jauh hari mengingatkan 
mengenai dua hal elementer dalam kehidupan ekonomi Indonesia. 
Pertama, sistem ekonomi pasar dan kedua, sistem ekonomi nasional.20 
Dua hal prinsipil ini dapat diibaratkan dengan dua sisi  mata uang yang 
berbeda namun sama penting, oleh karena keterkaitan yang sangat erat 

 
20Lihat karya Frans Seda Kekuasaan dan Moral, Politik, Ekonomi Masyarakat Indonesia 
Baru, yang disunting oleh J. Phillip Gobang dkk, Jakarta: Penerbit PT Gramedia 
Widiasarana Indonesia. Tulisan berjudul “Sistem Ekonomi Pasar dan Sistem Ekonomi 
Nasional” hal. 270-281 
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antara kedua sisi tersebut. Pada perspektif tertentu, keduanya setara 
dalam menjelaskan peran dan fungsi masing-masing prinsip dalam 
seluruh konstelasi kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia. 
Secara hakiki, walau pemikiran yang disampaikan Frans Seda ini 
terlahir dalam zaman Orde Baru, namun gaungnya masih terasa dalam 
zaman Reformasi, dan terlebih berkaitan erat dengan itikad atau niat 
baik pemerintah untuk mengentaskan fenomena kemiskinan.  

Sejenak kita memusatkan perhatian pada apa yang disampaikan 
Frans Seda dalam analisis tersebut. Tulisan itu sebetulnya sangat 
historis-refleksif oleh karena memberi aba-aba bagi bangsa dan negara 
ketika mengawali perjalanan dalam memasuki abad ke-21. Alkisah, 
yang dituju dari refleksi tersebut adalah uraian terperinci mengenai 
'dua bangunan ideologi politik' atau dua model bangunan sistem 
ekonomi dan sosial yang besar, yang ternyata saling bertentangan 
yakni (1) kapitalisme dan (2) sosialisme ilmiah (komunisme). 
Pertanyaannya, mengapa kedua bangunan ini saling bertentangan? 
Citra pertentangan keduanya dapat dikaji dari balik sejarah kehidupan 
umat manusia selama ini yang ternyata telah memberi sekian banyak 
inspirasi bagi semua manusia secara umum, dan teristimewa 
memengaruhi seluruh literatur ekonomi, penyelenggaraan ilmu dan 
politik ekonomi, konsep-konsep dan penyelenggaraan pembangunan 
ekonomi dan pendidikan ekonomi di hampir seluruh dunia.21 

Walau dalam tulisan ini hanya disebut berbagai kajian yang 
bersentuhan langsung dengan kepentingan bangsa dan negara 
Indonesia, namun perlu disampaikan juga beberapa pemikiran yang 
terbit dari balik kedua bangunan tersebut. Jika kita melanglang Jerman 
sebagai salah satu negara yang menerapkan salah satu bangunan 
mengenai pasar bebas, maka sekurang-kurangnya ada lima hal 
konstruktif yang seharusnya menjadi titik perhatian. Pertama, 
ekonomi pasar termasuk persaingan bebas harus berlangsung secara 

 
21Ibid. hal. 270. Dalam uraian ini penulis tidak menjelaskan hakekat dari kedua 
bangunan secara terperinci sebagaimana dijelaskan dengan sangat menarik dalam 
tulisan Frans Seda ini. Hal-hal menarik yang menjadi rujukan dalam tulisan kami, yang 
dipetik dari tulisan Frans Seda tersebut adalah bagaimana kedua bangunan tersebut 
dikaji dalam alam kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia (271-273).  
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tertib dan teratur. Inilah prasyarat ekonomi pasar yang justru 
membutuhkan sebuah kerangka pikir yang kuat, yang tentunya bukan 
diberikan atau dihasilkan oleh masyarakat secara umum, melainkan 
diberikan oleh bangsa dan negara untuk sedapat mungkin mengikat 
berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Mengapa negara? 
Oleh karena negara yang sama adalah penyelenggara sistem keuangan 
dan berbagai pola perkreditan yang sehat. Di dalam pelaksanaannya 
masih sangat dibutuhkan suatu sistem terapan hukum yang matang dan 
transparan demi menjaga lalu lintas persoalan, antara lain penyalah-
gunaan kebebasan pasar (Ibid. hal 75). 

Kedua, adanya suatu orde yang tertib dan teratur mungkin 
belum bisa menjamin bahwa masalah-masalah sosial yang timbul dapat 
diatasi dengan sendirinya. Oleh karena itu sungguh-sungguh masih 
sangat dibutuhkan lagi tindakan-tindakan koreksi terhadap proses 
pemerataan sebagai hasil mekanisme ekonomi pasar. Hal mendasar 
dalam upaya menjalankan fungsi dan peran 'koreksi' ini adalah 
perilaku-perilaku sosial yang membela dan menjamin kepentingan 
golongan masyarakat yang lemah dan tidak berdaya. Dalam kacamata 
kehidupan berbangsa dan bernegara dengan jumlah penduduk (besar) 
seperti Indonesia, maka hal itu dipercayakan kepada negara yang 
memiliki tugas utama untuk selalu berbela-rasa dengan kelompok 
masyarakat yang lemah dan tidak berdaya (Ibid.). 

Ketiga, hal yang tidak boleh dianggap sepele adalah masalah 
pemerataan kekuasaan ekonomi. Orde atau aturan ekonomi suatu 
bangsa dan negara memang telah diatur dalam pola dan sistem 
tertentu, namun jika hal itu tidak dikawal dengan baik, maka yang ada 
dalam masyarakat setiap hari adalah perebutan kekuasaan terhadap 
sendi-sendi kehidupan ekonomi. Dengan demikian pasti saja terjadi 
ketimpangan sosial sebagaimana disebut dalam butir kedua yakni nasib 
orang-orang kecil diborgol oleh kerakusan para pemilik modal yang 
dengan sendirinya memiliki kekuasaan tertentu untuk mengatur sketsa 
dasar dinamika kehidupan ekonomi masyarakat sesuai dengan 
rancangan mereka sendiri (Ibid.). 
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Keempat, sistem ekonomi sosial hendaknya dikawal oleh pola 
kehidupan moral kebersamaan yang terus terarah pada kehidupan 
bersama yang lebih sejahtera. Pada titik ini berbagai kegiatan yang 
mengatasnamakan ekonomi pasar hendaknya selalu mengabdi harkat 
dan hakekat hidup umat manusia. Sendi-sendi kehidupan manusia dan 
masyarakat tidak boleh diperkosa dengan adanya penerapan berbagai 
aturan yang dianut sistem dan pola ekonomi pasar. Hakekat ekonomi 
pasar adalah demi kepentingan manusia dan masyarakat, tentunya 
dalam sebuah iklim kehidupan bersama yang bermartabat (Ibid). 

Sesuai uraian keempat hal di atas, maka muncul pertanyaan, 
apakah yang terjadi di Indonesia, baik pada zaman Orde Baru, dan 
terlebih pada saat sekarang ini yakni pada zaman (pasca) Reformasi ini? 
Kiranya tidak salah jika dikatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia 
juga menganut pola ekonomi pasar bebas terkendali, yang telah 
dirumuskan dalam sistem dan pola pembangunan ekonomi nasional 
secara menyeluruh di seluruh Tanah Air. Selama bertahun-tahun 
Indonesia telah menerapkan pola ekonomi pasar yang sama dengan 
mengadakan regulasi dan debirokratisasi. Sasaran dari penerapan pola 
tersebut adalah untuk melayani kebutuhan manusia dan masyarakat 
Indonesia secara keseluruhan, terlebih mereka yang lemah dan tidak 
berdaya untuk melibatkan diri dalam dinamika pembangunan ekonomi 
pasar yang bertampang. Adapun sasaran dari  kedua usaha di atas yakni 
regulasi dan debirokratisasi adalah untuk mengurangi peran dan fungsi 
negara yang selama ini membelenggu manusia dan masyarakat dengan 
berbagai sistem birokrasi. Justru dengan cara seperti inilah maka 
peluang sebesar-besarnya diberikan kepada kekuatan atau mekanisme 
ekonomi pasar bebas. Sejujurnya bangsa dan negara kita sedang 
berjuang untuk menerapkan secara konsekuen ekonomi pasar bebas 
seperti dimaksud.  

Sebetulnya ekonomi pasar bebas benar-benar merupakan 
sesuatu yang inheren pada sistem kapitalisme. Walau dalam konteks 
Indonesia, kapitalisme adalah suatu ideologi yang tidak dikehendaki 
untuk hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Itu berarti hasrat 
untuk terlibat dalam sistem ekonomi pasar bebas masih dibelenggu 



 

46 

oleh alergi politis mengenai eksistensi kapitalisme yang justru 
merupakan sumber penjajahan bangsa dan negara kita. Untuk 
menjawabi persoalan yang sedang dihadapi, yakni terbentang secara 
luas prinsip ekonomi pasar bebas, maka setiap negara menyesuaikan 
pola tersebut dengan situasi dan kondisi kehidupan manusia dan 
masyarakat. Itu berarti terapan pola ekonomi pasar bebas masih 
disesuaikan dengan kerangka mindset masyarakat, situasi dan kondisi 
serta tujuan-tujuan kemasyarakatan.  

Dengan demikian citra ekonomi pasar bebas yang dianut di 
Indonesia dikoreksi berdasarkan paham serta tujuan dari sistem 
kesejahteraan sosial yang berlaku di Indonesia seperti tercantum dalam 
Pancasila dan ketentuan-ketentuan UUD 1945. Berkenaan dengan 
pemikiran di atas, berikut sebuah kutipan langsung dari sumber Frans 
Seda sebagai berikut: 

 Sistem kesejahteraan sosial dalam UUD 1945 adalah: (a) prinsip 
kooperasi/usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dalam 
penyusunan sistem/kegiatan produksi baik secara nasional maupun 
secara mikro; (b) prinsip mendahulukan kepentingan orang banyak 
dankepentingan umum, dengan tetap menghormati dan menjamin 
hak-hak orang perorangan; (c)   prinsip pengaturan dan 
pembatasan kekuasaan ekonomi di tangan orang per orangan dan 
pengarahan kekuatan dan kekuasaan ekonomi untuk kepentingan 
orang banyak, maka perannegara dan koperasi ditonjolkan; (d) prinsip 
negara menjamin pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; dan (e) 
prinsip negara bertanggungjawab terhadap nasib fakir miskin, berarti 
melindungi yang lemah dan memberantas kemiskinan (Ibid. hal. 276-
277). 

Dari uraian di atas terlihat adanya perhatian yang sangat serius 
dari bangsa dan negara terhadap realitas kemiskinan, yang 
diungkapkan dalam usaha dan upaya pemerintah untuk melibatkan 
semua warga masyarakat dalam dinamika pembangunan, termasuk 
usaha mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian dapat dikatakan di 
sini,  bahwa kemiskinan merupakan bagian integral dari persoalan 
pembangunan, yang justru selama ini menjadi sasaran dari berbagai 
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karya dan usaha serta upaya dari dinamika pembangunan. Karena itu 
fenomena kemiskinan merupakan sesuatu realitas sosial 
kemasyarakatan yang perlu dilawan bersama. Substansi kehidupan 
yang dimiliki manusia dan masyarakat di mana-mana selalu 
menginginkan sesuatu yang hidup, atau sesuatu yang baik dan bukan 
kemiskinan. 

Secara umum kemiskinan di Indonesia menurut data Badan 
Pusat Statistik (BPS) menggambarkan satu  tingkat kemiskinan hingga 
Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang atau 10,64%. Jika dibandingkan 
dengan jumlah penduduk 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 berada dibawah 
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 pedesaan 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 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 orang,sedangkan 0,99 juta orang 
terdapat di Kalimantan (BPS, 2018). 

Pihak pemerintah Indonesia sangat gigih dalam proses 
pengentasan kemiskinan, demikian pula dunia usaha (sektor swasta) 
dan masyarakat. Intervensi program pemerintah berupa memperbaiki 
program perlindungan sosial, akses terhadap pelayanan dasar, 
pemberdayaan kelompok masyarakat miskin serta menciptakan 
pembangunan inklusif (Bappenas, 2016).  
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Selain pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (Non 
Government Organization, NGO) juga memiliki peran penting dalam 
akuntabilitas sosial guna mengentaskan kemiskinan di pedesaan 
(Sarker, 2015: 330). Demikian pula sektor swasta seperti perbankan 
juga telah ikut berperan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dalam 
bidang pendidikan, kesehatan dan peluang kerja (Saeed, 2016: 334). 
Namun meskipun berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah 
dilakukan baik oleh lembaga  pemerintah, LSM dan swasta di 
Indonesia, akan tetapi hingga saat ini masyarakat yang berada di 
berbagai propinsi masih menghadapi persoalan kemiskinan yang sama 
dan bahkan serius, dan salah satu propinsi miskin yang tidak pernah 
luput dari laporan Biro Pusat Statistik adalah Propinsi Nusa Tenggara 
Timur (NTT).  

Refleksi Nusa Tenggara TimurRefleksi Nusa Tenggara TimurRefleksi Nusa Tenggara TimurRefleksi Nusa Tenggara Timur    

Pada bagian ini akan dikaji secara lebih spesifik kondisi 
kehidupan manusia dan masyarakat NTT berkenaan dengan usaha 
mengentaskan kemiskinan. Sesuai sumber resmi mengenai para 
sesepuh provinsi ini (gubernur), usaha mengentaskan kemiskinan 
selalu menjadi perhatian pokok untuk sesegera mungkin 
menghilangkan fenomena kemiskinan itu dari wajah Provinsi NTT. 
Menurut data kemiskinan 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 
kemiskinan relatif maka provinsi NTT menempati urutan ke-tiga 
sebesar 22, 2 % setelah Papua dan Papua Barat (BPS, 2016).  

 Prof Daniel Kameo PhD, staf ahli Gubernur Provinsi Nusa 
Tenggara Timur memiliki perspektif sangat gemilang mengenai 
fenomena kemiskinan di kawasan itu. Antara lain dalam prolog buku 
NTT Bangkit, Menuju Masyarakat Sejahtera: Perspektif Lima Misi 
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Pembangunan NTT 2018-202322dikritiknya kondisi NTT yang sedang 
diborgol fenomena kemiskinan. Kepada Gubernur Viktor Laiskodat 
disampaikan sebuah kajian dan refleksi pembangunan NTT bahwa 
sebetulnya fenomena kemiskinan itu merupakan sebuah anomali. Lalu 
dijelaskannya sendiri dalam tulisannya itu bahwa daerah NTT 
sebetulnya berlimpah sumber daya, sehingga kenyataan bahwa 
sebagian besar penduduk NTT miskin dan berkekurangan adalah ibarat 
ayam yang mati kelaparan di dekat lumbung padi. Sasaran dari 
pemikiran di atas sungguh jelas, yang seperti itu juga sikap dan bahkan 
sentrum dari refleksi karya akademik kami ini. 

 Prof Daniel Kameo masih menegaskan lagi dalam tulisan yang 
sama, seharusnya tidak boleh ada kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. 
Dalam salah satu tulisan lainnya, Prof Daniel masuk lebih dalam untuk 
merefleksi fenomena kemiskinan di Nusa Tenggara Timur, yang 
menurutnya harus dapat diatasi dengan sebuah pendekatan yang 
berawal dari kepentingan masing-masing warga masyarakat yang 
berada di lingkungan rumah tangga.23 Kajian dan refleksi tersebut 
tertuju pada sebuah hasrat untuk mengembangkan pembangunan 
manusia dan masyarakat dengan berpedoman pada basis yang kuat, 
yang kemudian di atasnya dapat didirikan sebuah bangunan 
perekonomian yang kokoh dan dapat bertaham dari waktu ke waktu. 
Kondisi NTT dengan sumber daya melimpah sebetulnya menjadi 
andalan utama untuk sedapat mungkin menghapus fenomena 
kemiskinan dari bumi NTT. Dalam dan dengan cara yang sama pula 
usaha menjadi lebih maju ketika dinamika pembangunan terus 
diarahkan untuk meningkatkan pembentukan modal, peningkatan 
kualitas SDM, perluasan kegiatan ekonomi rumah tangga itu sendiri, 
dan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat umum (Ibid. hal 
35-36). 

 
22Lihat Valeri Guru (ed.) NTT Bangkit, Menuju Masyarakat Sejahtera: Perspektif Lima 
Misi Pembanyunan NTT 2018-2023, Surabaya: CV Sejahtera Mandiri Tekhnik 
Indonesia, 2018: vii-xv  
23Pemikiran Prof Daniel Kameo tersebut dapat dibaca pada tulisannya "Pembangunan 
NTT yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Rumah Tangga", dalam Gregor 
Neonbasu SVD (Ed.) Prospektif Pembangunan, Teropong Strategi dan Pola, Jakarta: JP 
II Publsihing House, 2013: 32-43  
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 Dalam arti tertentu, ternyata ada peluang baru dalam 
perspektif yang lebih baru untuk mensiasati fenomena kemiskinan 
yang dialami manusia dan masyarakat NTT. Pada titik ini manusia dan 
masyarakat NTT hendaknya diarahkan dengan memberi sketsa 
pemahaman baru mengenai kondisi kehidupan yang sebenarnya. 
Sesuai refleksi Prof Daniel Kameo di atas, ketika berbagai sumber daya 
dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka tidak saja fenomena 
kemiskinan yang dapat dihilangkan, melainkan juga NTT dapat tampil 
untuk memberikan sumbangsih bagi pengembangan ekonomi secara 
nasional. Di dalam tulisan pertama (2018: viii) terungkap bukti 
beberapa komoditas unggulan yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara 
Timur. Misalnya disebutnya kawasan pemasok daging sapi terbesar, 
kekayaan laut dengan tanaman rumput laut yang melimpah dengan 
varitas berkualitas tinggi, garam yang memiliki daya saing yang sangat 
menarik.  

 Adanya hal-hal positif yang dimiliki warga masyarakat 
setempat tentunya dapat ditambah lagi dengan berbagai komoditas 
yang selama ini memang dianggap sepele atau diremehkan oleh karena 
ukuran yang dipakai adalah perhitungan nasional, yang tidak 
memperhatikan situasi dan kondisi lokal. Jika bukan target nasional 
yang digunakan, maka orang cenderung menerapkan pola perhitungan 
dari daerah lain, yang ternyata tidak cocok sama sekali dengan apa 
yang terdapat di kawasan Nusa Tenggara Timur. Tidak saja komoditas 
yang telah disebutkan, melainkan masih terdapat seribu satu peluang 
yang dapat digunakan untuk menanggapi fenomena kemiskinan secara 
lebih beradab dan bermartabat. 

 Satu hal yang sungguh agung dan mulia dari refleksi Prof 
Daniel Kameo adalah pertimbangan kosmologis mengenai jernihnya 
langit biru dan banyaknya jumlah malam terang di Pulau Timor, yang 
ternyata menghasilkan kawasan Gunung Timau di Amfoang Tengah, 
Kabupaten Kupang, yang akhirnya terpilih menjadi lokasi 
Observatorium Timau sebagai pengganti Observatorium Bosca di 
Lembang, Jawa Barat (Kameo, 2018: viii-ix). Hal seperti ini menjadi 
indikator yang baik untuk menempatkan NTT dan Pulau Timor sebagai  
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sebuah harta karun yang ternyata sangat melimpah dengan seribu satu 
peluang, yang darinya dapat diberdayakan untuk mengentaskan 
fenomena kemiskinan. Atas dasar berbagai refleksi dan kajian, yang 
tidak saja terlihat seperti telah disebutkan, melainkan juga seperti yang 
telah terungkap selama ini dari sekian banyak orang, ternyata kawasan 
NTT adalah sebuah tambang emas bagi pengembangan ekonomi 
berbasis pasar yang sangat prospektif ke depan bagi semua manusia dan 
masyarakat yang mendiami daerah tersebut. Dengan asumsi tidak 
diintervensi dari pihak luar karena kepentingannya.  

 Pendulum yang kiranya mengemuka di sini adalah 
menyamakan persepsi mengenai pemahaman yang benar dan tepat 
tentang fenomena kemiskinan itu sendiri. Itu artinya apa? Pemahaman 
yang tepat mengenai realitas kemiskinan hendaknya benar-benar 
merangkum berbagai dimensi kehidupan manusia dan masyarakat. 
Dalam arti pemahaman yang benar mengenai fenomena kemiskinan 
hendaknya ditempatkan pada sebuah kajian yang mencukupi 
berkenaan dengan aneka peluang yang dimiliki warga masyarakat 
setiap hari. Oleh karena itu kembali kita pada konteks NTT, fenomena 
kemiskinan bukanlah sebuah realitas sosial abadi yang tidak dapat 
diubah. Justru menjadi sesuatu yang sangat mendasar dalam uraian ini 
bahwa ternyata fenomena kemiskinan dapat diubah, dari sesuatu yang 
senantiasa membelenggu, menjadi sesuatu yang menyegarkan hidup 
bersama setiap hari. Sub bagian berikut akan diperlihatkan alasan 
terjadinya fenomena kemiskinan, sejauh hal itu dapat dijelaskan dalam 
kata-kata dan contoh kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari, 
dan dapat diukur. 

Faktor PenyebaFaktor PenyebaFaktor PenyebaFaktor Penyebabbbb    

Secara umum, fenomena kemiskinan yang terdapat di dalam 
masyarakat, hal itu disebabkan oleh berbagai faktor antara lain budaya, 
sosial, kelembagaan (structural) dan ekonomi. Sebut saja salah satu 
dimensi utama yang menjadi titik refleksi karya ini adalah faktor 
ekonomi rumah tangga di pedesaan, yang ternyata bergantung pada 
mata pencaharian yaitu pertanian. Hal ini dipertegaskan lebih lanjut 
bahwa di negara-negara berkembang pada umumnya, pertanian 
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merupakan sumber utama mata pencaharian masyarakat pedesaan, 
yang sesering mungkin dapat terjerumus dalam situasi kemiskinan 
yang tidak dapat dikendalikan (UNHCR, 2014).  

 Lebih jauh dapat dikatakan di sini bahwa akibat dinamika 
pembangunan yang tidak berimbang, maka hal seperti itulah yang 
justru memberi peluang bagi terjadinya proses menyebarnya virus 
kemiskinan di tengah kehidupan manusia dan masyarakat. Semaraknya 
fenomena kemiskinan sebetulnya berasal bukanlah dari dirinya sendiri, 
melainkan disebabkan oleh aspek lain, yakni rendahnya perhatian 
dinamika pembangunan untuk menggunakan berbagai komoditas yang 
tersebar secara melimpah pada kawasan tertentu. Prof. Daniel Kameo 
telah memberi refleksi yang sangat menarik bagi kondisi NTT, bahwa 
sebagian besar penduduk NTT miskin dan berkekurangan, itu ibarat 
ayam yang mati kelaparan di dekat lumbung padi. Metafora ini 
memberi indikator yang baik tentang berbagai potensi yang selama ini 
tidak didayakan secara baik dan prospektif. Uraian dan kajian 
mengenai potensi daerah hendaknya realistis dan benar-benar 
memperhitungkan kondisi daerah yang sebetulnya sangat memberi 
harapan bagi masa depan manusia dan masyarakat NTT ke depan.  

 Di sisi lain, ketika kita mengamati dengan cermat upaya sosio-
ekonomi dalam rangka mengentaskan kemiskinan, sebetulnya dapat 
dikatakan di sini juga bahwa boleh jadi selama ini perhatian hanya 
pada matra ekonomi, yang justru bergerak pada jalur yang salah. Ada 
tiga hal  yang dapat dikemas dari pernyataan di atas. Pertama, prinsip 
pembangunan ekonomi selama ini bisa benar sesuai refleksi konteks 
kehidupan bangsa dan negara, namun hal itu tidak tuntas dilaksanakan 
dalam rangka mengusahakan substansi yang seharusnya dihasilkan; 
semisal mengentaskan kemiskinan. Kedua, dinamika pembangunan 
bergerak pada jalur matra ekonomi yang tidak menjawab kenyataan 
yang  ada dan bertumbuh dalam masyarakat saat ini. Ketiga, 
pendekatan yang tidak memperhatikan kemampuan daerah dengan 
berbagai persoalan dan peluang untuk menjawab berbagai program 
pembangunan dari pusat.  
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 Titik tuju dari ketiga hal di atas sebetulnya mengingatkan kita 
mengenai arus atau dinamika dari setiap pagelaran program 
pembangunan. Strategi dan dinamika pembangunan yang disusun bisa 
saja logis dan dapat dipahami, namun jika tidak mengabdi pada situasi 
dan kondisi daerah, maka hal itu identik dengan menghambur-
hamburkan tenaga dan waktu untuk sesuatu yang nihil. Pengalaman 
selama ini di berbagai daerah termasuk NTT acapkali terjadi, program 
yang disusun dari pusat selalu tidak sinkron dengan suasana dan situasi 
kehidupan manusia dan masyarakat di daerah-daerah pedesaan. Oleh 
karena itu dapat saja dimengerti bahwa hampir setiap tahun selalu 
digulirkan sekian banyak dana untuk usaha mengentaskan kemiskinan, 
namun hasil yang diperoleh selalu menuai 'bertambahnya' fenomena 
kemiskinan yang sama. Ibarat menabur dana di lahan basah untuk 
menyebarkan virus kemiskinan di tengah masyarakat desa.  

 Selain itu ada saja kesulitan di daerah-daerah ketika 
menyampaikan hasrat untuk bersama pemerintah pusat menerapkan 
program pengentasan kemiskinan. Namun inti persoalan sebetulnya 
bukan terletak pada masalah dana atau strategi kebijakan, melainkan 
pada sasaran yang seharusnya menjadi kunci usaha dari proses 
pengentasan fenomena kemiskinan tersebut. Ditambah lagiseolah-olah 
tidak ada pegangan atau panduan sebagai dasar untuk memulai usaha 
mengentaskan kemiskinan. Padahal sebetulnya hal seperti ini tidak 
perlu terjadi oleh karena pemerintah, baik pusat maupun sampai ke 
daerah-daerah telah memiliki apa yang disebut dengan nama Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJP dan RPJM)sebagai fondasi atau pegangan dari 
dinamika pembangunan. 

Pertanyaannya, apakah dinamika pembangunan yang sedang 
berjalan, masih mengambil inspirasi praktis dari berbagai aturan dan 
kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya? Karena ternyata sikap 
dan perilaku sosial dalam mengapresiasi dinamika pembangunan 
selama ini masih diselimuti mentalitas proyek. Oleh karena itu upaya 
pengentasan kemiskinan juga hanya dilihat sebagai sebuah kegiatan 
untuk memenuhi target proyek tertentu, tanpa melihat lebih jauh 
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dampak dari usaha mengentaskan kemiskinan demi terciptanya 
kesejahteraan bersama, serta hidup damai dan adil dengan sesama. 
Dalam perspektif yang sama, selama ini program yang digelar dengan 
mengatas-namakan diri sebagai nomen claturapengentasan 
kemiskinan, itu hanyalah permainan program pembangunan yang 
tidak berdampak efektif bagi upaya yang realistis untuk menanggapi 
secara serius fenomena kemiskinan yang sama. Bisa saja terjadi bahwa 
program yang digelar memang bertujuan untuk mengentaskan 
kemiskinan, namun mentalitas mereka yang menjalankan program 
tersebut, sama sekali tidak memahami struktur dasar dari fenomena 
kemiskinan yang sama. Dengan demikian yang seharusnya menjadi 
titik perhatian adalah strategi yang berdaya guna untuk menanggapi 
dengan arief 'adanya' fenomena kemiskinan; kemudian mencari cara 
yang tepat untuk memahami struktur dasar terjadinya kemiskinan 
yang sama dengan mengungkapkan unsur-unsur penyebabnya, agar 
dapat dicari peluang untuk mengatasinya.      

Pada bahtera dunia pertanian, fenomena kemiskinan memang 
sangat complicated untuk dicari faktor penyebabnya. Jika 
dibandingkan dengan kondisi NTT yang sebagian warga 
masyarakatnya masih mengandalkan pola pertanian tradisional, hal 
seperti itu tidak secara otomatis ditemukan faktor penyebab yang 
paling konstan untuk menjadikannya sebagai penyebab terjadinya 
fenomena kemiskinan. Di sini mau dikatakan bahwa faktor penyebab 
memang bukan saja tersebab oleh satu unsur atau aspek tertentu. 
Fenomena kemiskinan seperti telah yang digambarkan sebelumnya 
merupakan hasil akumulasi dari beberapa dimensi kehidupan manusia 
dan masyarakat yang tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. 
Para pengambil keputusan, yang nota bene adalah pihak pemerintah 
pusat, tidak lihai membaca kebutuhan warga masyarakat yang dilayani, 
dalam kerangka pikir mengentaskan kemiskinan.  

 Kegagalan membaca konteks (lingkungan hidup) dan teks 
(manusia dan masyarakat) selalu berdampak pada dinamika 
pembangunan yang tidak runtut dan atau kurang tuntas menghasilkan 
sesuatu sesuai target sebagaimana yang telah dirancang terlebih 
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dahulu. Itu artinya setiap dinamika pembangunan dengan nomen 
clatura pengentasan kemiskinan, tidak saja menggelar kegiatan yang 
tertuju langsung kepada bagaimana usaha untuk menurunkan angka 
dari persentase kemiskinan, melainkan merefleksi secara keseluruhan 
kehidupan manusia, dengan merancang sketsa dan skema pemahaman 
yang benar mengenai cita-cita hidup bersama dalam masyarakat. Jadi 
titik tolak usaha mengentaskan kemiskinan ada pada menempatkan 
semua matra kehidupan manusia, kemudian mengkajinya dengan 
mempertanyakan aspek kehidupan atau dimensi perilaku sosial 
manakah yang seharusnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh, agar 
tidak berdampak secara negatif pada berkembangnya angka 
kemiskinan dalam masyarakat setiap hari.  

Cara MengatasinyaCara MengatasinyaCara MengatasinyaCara Mengatasinya        

Kata orang, jika suatu persoalan sudah diidentifikasi duduk 
berdirinya secara benar, maka dengan sendirinya akan terbuka pintu 
untuk mengatasinya. Dengan demikian betapa pentingnya orang 
membangun dalam dirinya sketsa dan skema yang baik, dalam rangka 
membangun sebuah pendekatan sosio-ekonomi yang masuk akal untuk 
mengentaskan kemiskinan. Secara makro strategi yang tepat untuk 
mengentaskan kemiskinan sebetulnya berada pada usaha yang cerdas 
untuk melibatkan berbagai matra kehidupan manusia dan masyarakat, 
dan tidak saja semata kehidupan ekonomi, semisal ekonomi yang 
berpihak pada kepentingan pasar bebas atau memegang teguh prinsip 
ekonomi nasional. Itu artinya apa? Setiap usaha yang benar dan tepat 
dalam rangka mengentaskan kemiskinan, harus berawal dari merevisi 
dinamika pembangunan sedemikian rupa, agar kendali utama ada pada 
melihat pendulum pembangunan yang tidak saja sebatas mengurangi 
angka kemiskinan sekitar daerah-daerah yang selama ini terhitung 
sebagai kawasan sangat memprihatinkan seperti NTT.  

 Kembali kita pada istilah ekonomi makro dan mikro berkenaan 
dengan perhatian yang serius untuk mengentaskan fenomena 
kemiskinan. Prinsip dasar yang digelar dalam pola atau sistem ekonomi 
nasional hendaknya tetap menjadi panduan, dan selanjutnya berbagai 
ikhwal berkenaan dengan usaha-usaha setiap warga yang terlaksana di 
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sekitar rumah tangga, hendaknya tetap menjadi fondasi kegiatan dari 
semua proses untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian, 
segala program dan mata kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan 
keluarga dan masyarakat, hal-hal seperti itulah yang perlu dijemput 
dengan menyesuaikan prinsip ekonomi nasional dengan kepentingan 
manusia dan masyarakat di daerah-daerah pedesaan.  

 Paket kegiatan berupa berbagai upaya konkret yang dapat 
dilaksanakan di sekitar rumah-rumah tangga, dan mindset kegiatan 
tetap mengambil inspirasi pada panduan yang telah diberi oleh pola 
ekonomi nasional. Dalam perspektif Prof Daniel Kameo, yang menjadi 
basis usaha mengentaskan kemiskinan di sini adalah memberdayakan 
ekonomi rumah tangga dengan memusatkan perhatian pada pola dan 
berbagai strategi kegiatan yang dilakukan warga rumah tangga di 
daerah-daerah pedesaan (Kameo, 2013: 34-35). Dengan demikian 
semua pelaku utama adalah rumah tangga petani dan peternak serta 
nelayan yang ada di lingkungan NTT. Itu artinya harus ada usaha yang 
serius untuk membangun pemahaman baru mengenai ekonomi makro 
yang berskala NTT. Inti yang seharusnya diperhatikan adalah 
menyusun sebuah dinamnika pembangunan yang memusatkan 
perhatian pada usaha mengembangkan 'ekonomi makro NTT' dengan 
menitikberatkan perhatian pada kehidupan keluarga-keluarga petani, 
peternak dan nelayan.  

 Atas dasar uraian di atas, dinamika pembangunan NTT yang 
berbasis rumah tangga itu seharusnya disusun sedemikian rupa untuk 
menjaring sebuah dinamika pembangunan berkelanjutan dengan 
menitikberatkan usaha ekonomi kreatif yang berbasis rumah tangga. 
Strategi pembangunan yang berbasis rumah tangga haruslah 
memperhatikan dengan cermat titik tolak kehidupan dalam rumah 
tangga, yang senantiasa menghargai pergantian generasi, hari kemarin, 
kini dan nanti. Salah satu perspektif kehidupan ekonomi harus 
mengakomodasi matra kehidupan masyarakat setempat yang selalu 
memperhitungkan usaha memberi pemahaman yang konstruktif 
kepada generasi kini dan mereka yang bakal meneruskannya ke hari-
hari esok. Dimensi kehidupan sosial yang menitikberatkan perhatian 
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kepada pembinaan berjenjang dari usia warga masyarakat, hendaknya 
juga menjadi salah satu strategi pokok untuk mengentaskan fenomena 
kemiskinan yang semakin membelenggu perhatian manusia dan 
masyarakat. 

 Uraian sebelumnya memberi isyarat mengenai betapa 
pentingnya digelar paket pengentasan kemiskinan yang tidak 
menyepelekan dimensi sosial-kemasyarakatan dalam kaitannya dengan 
prinsip pengembangan ekonomi rumah tangga. Ekonomi masyarakat di 
Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) secara umum juga sangat 
tergantung pada usaha-usaha yang dikelola oleh rumah-rumah tangga. 
Hal itu terlihat dengan sangat jelas ketika warga masyarakat yang 
adalah inti rumah-rumah tangga itu terlibat dalam berbagai usaha 
pertanian, peternakan dan nelayan. Usaha warga masyarakat seperti ini 
justru menjadi mata pencaharian utama, yang justru memberi 
kontribusi bagi kehidupan ekonomi pasar bebas, yang pada gilirannya 
mendukung kehidupan ekonomi nasional dalam perspektif desa atau 
masyarakat lokal.  

 Dalam skala biasa tentunya kegiatan setiap rumah tangga dalam 
bidang pertanian, peternakan dan nelayan memang pasti sulit memberi 
kontribusi bagi upaya pengembangan ekonomi masyarakat menuju 
hidup yang lebih sejahtera. Maksudnya ketika kita memperhatikan 
nuansa kehidupan warga masyarakat kini, dalam kaitannya dengan 
pemahaman fenomena kemiskinan untuk sesegera mungkin diakhiri, 
memang boleh jadi agak sulit dicapai. Karena itu ada jalan lain untuk 
mengatasi kekurangan ini dengan cara meningkatkan perhatian semua 
warga masyarakat untuk selalu mendukung dan memberi respek yang 
prospektif kepada berbagai kegiatan rumah tangga. Dalam arti kegiatan 
rumah tangga harus dihormati, dan catatan penting di sini adalah 
senantiasa mengakui peran dan fungsi rumah tangga sebagai institusi 
elementer yang dapat menyumbang andil demi diakhirinya gejolak 
sosial kemiskinan di tengah masyarakat setiap hari.  
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Fenomena Masyarakat NTTFenomena Masyarakat NTTFenomena Masyarakat NTTFenomena Masyarakat NTT    

Dalam uraian sub bagian ini pusat perhatian diberikan pada 
realitas sosial masyarakat NTT dalam tinjauan ekonomi, untuk 
kemudian dibangun sebuah pengertian mengenai strategi yang cermat 
dalam rangka mengentaskan kemiskinan dengan lebih berdaya guna. 
Untuk itu, berikut sebuah kutipan pemikiran Prof  Daniel Kameo 
berkenaan dengan realitas kehidupan ekonomi masyarakat NTT, dan 
bagaimana prospektif  ke depan dalam kerangka mengentaskan 
kemiskinan di wilayah itu.24 

Pembangunan berkelanjutan (sustainable develelopment) pada 
dasarnya adalah proses  pembangunan yang memanfaatkan potensi 
sumberdaya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan generasi 
sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang 
(Brutland, 1987). Munasinghe (1993) dan Rogers at.al (1997), 
memberikan batasan operasional dalam pendekatan pembangunan 
berkelanjutan melalui keterkaitan antara tiga aspek utama yaitu 
pendekatan ekonomi, pendekatan sosial dan pendekatan lingkungan 
yang mereka sebut sebagai triple bottom line for sustainable 
development.  

Dalam pendekatan ekonomi, pembangunan berkelanjutan 
berarti bahwa tetap ada upaya  memaksimumkan pendapatan tetapi 
dengan tidak mengurangi stok modal (capital stock) bahkan sedapat 
mungkin menambah jumlahnya. Dengan perkataan lain, stok modal 
atau sumberdaya ekonomi yang tersedia merupakan endowment untuk 
dikapitalisasi dan memanfaatkan hasilnya tanpa mengurangi apalagi 
merusaknya. Pendekatan pembangunan ini hanya 
memanfaatkansumberdaya terbarukan dan penerapan teknologi tepat 
guna yang ramah lingkungan.  

 
24Sumber yang pernah dirujuk (Kameo 2013: 36-37) ini justru menjadi dasar refleksi 
kami mengenai kondisi kehidupan ekonomi NTT ke hari esok. Beberapa pemikiran 
sebetulnya telah dimuat dalam buku NTT Bangkit (2018), yang memang dikemas 
untuk menggenjot dinamika pembangunan di kawasan NTT selama jarak waktu 2018 
s/d 2023 sepanjang masa pemerintahan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan 
wakil gubernur Jos Nae Soi (JNS) saat ini (2019). 
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Pendekatan sosial kultural dalam pembangunan berkelanjutan 
terutama berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan kelompok 
masyarakat miskin dan berpendapatan rendah yang tercermin dari 
adanya kenaikan pendapatan riil, peningkatan derajat dan kualitas 
pendidikan, kesehatan, kecukupan gizi, serta kualitas sanitasi dan 
lingkungan tempat tinggal. Sedangkan  pendekatan lingkungan dalam 
pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan kelestrarian 
dankeseimbangan sistem ekologis dan keragaman genetik. 

Pendekatan pembangunan berkelanjutan sangat penting dan 
relevan dalam proses pembangunan di NTT. Denganpemahaman 
pembangunan berkelanjutan seperti di atas maka, NTT yang memiliki 
karakter potensi sumber daya yang unik dan tersedia dalam jumlah 
yangmemadai, memerlukan kehati-hatian yang tinggi dalam 
pemanfaatannya. Sebagian besar wilayah NTT merupakan daerah semi 
arid dimana tanah dan lingkungan sekitarnya rentan terhadap 
degradasi. Oleh karena itu, sumber daya yang ada harus dipelihara dan 
dikelola dengan pendekatan pelestarian dan bukan eksploitatif yang 
bersifat destruktif (Kameo, 2013: 36-37). 

Kutipan tersebut memberi pencerahan mengenai fenomen 
masyarakat NTT yang dalam karya ini dijadikan sebagai lokus dari 
studi pembangunan ekonomi. Hal-hal biasa yang acapkali dianggap 
biasa adalah suasana kehidupan desa dan kampung yang tampil 
seadanya, hal itu justru menjadi modal dasar untuk memperbaiki 
dinamika ekonomi di satu pihak, dan pada pihak lain sebagai strategi 
berbudaya untuk meningkatkan kualitas ekonomi pasar bebas yang 
serentak memberi kontribusi sangat pas bagi proses pegembangan 
mutu ekonomi nasional. Karena itulah beberapa uraian pada sub bagian 
mendatang berkutat pada kepentingan masyarakat kecil, orang-orang 
yang menjadi tumbal terjadinya kemiskinan struktural.  

Pada sisi tertentu sepanjang berdirinya Provinsi NTT, selalu 
saja ada program yang bersentuhan langsung dengan proses 
pengentasan kemiskinan dengan berbagai nama dan label. Namun 
apakah program-program tersebut sudah memberi kontribusi bagi 
penurunan angka kemiskinan di NTT? Ini pertanyaan yang sulit 
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dijawab oleh karena selalu saja ada argumentasi masuk akal untuk 
mempertahankan jawaban dari masing-masing kepentingan. Aneka 
warna lingkungan dapat memberi masukan berbeda-beda kepada 
warga untuk menjawab pertanyaan sekitar 'mengapa kemiskinan itu 
tidak pernah selesai dibahas?' Pertanyaan barangkali dapat dibalik 
dengan rumusan berikut, apakah selama ini fenomena kemiskinan itu 
sudah secukupnya dirumuskan dengan tepat dan benar?   

Kenyataan Masa KiniKenyataan Masa KiniKenyataan Masa KiniKenyataan Masa Kini    

Nampak dengan sangat jelas dari kutipan di atas bahwa secara 
fenomenal sebetulnya iklim kehidupan ekonomi NTT cocok 
menerapkan sebuah dinamika pembangunan yang berkelanjutan 
(sustainable development). Fondasi dari prinsip tersebut adalah bahwa 
proses pembangunan haruslah mengaplikasikan semua potensi 
sumberdaya yang terkandung dalam kawasan atau wilayah tertentu. 
Kesadaran untuk mengembangkan potensi daerah bermaksud untuk 
tidak saja memenuhi kebutuhan generasi sekarang, melainkan juga 
sebagai stok bagi pemeliharaan generasi mendatang. Karena itu 
menjadi sangat urgen untuk diperhatikan  tiga aspek utama, yang 
memberi aras pemahaman operasional bagi pendekatan pembangunan 
berkelanjutan. Tiga aspek utama tersebut antara lain (1) pendekatan 
ekonomi, (2) pendekatan sosial dan (3) pendekatan lingkungan. Secara 
hakiki ketiga hal prinsipil di atas yang lazim disebut sebagai triple 
bottom line for sustainable development, harus dielaborasi dalam 
kegiatan rumah tangga para warga masyarakat.  

Dalam alam pemikiran Prof Kameo di atas, dapat disari ‘citra’ 
atau lebih cocok ‘sosok’ dari model 'pendekatan ekonomi' terhadap 
dinamika pembangunan berkelanjutan. Antara lain ditekankan bahwa 
harus selalu tetap ada upaya memaksimumkan pendapatan tetapi 
dengan tidak mengurangi stok modal (capital stock). Hal itu dapat 
diterjemahkan secara konkret ke dalam kegiatan setiap rumah tangga, 
yang tidak boleh memulai dari nol, atau setelah menghasilkan sesuatu 
angka produktivitas, modal justru harus dikembangkan dari modal 
yang telah ada, bahkan sedapat mungkin menambah jumlahnya lagi 
untuk tahap berikutnya. Dalam istilah ekonomi disebut 'stok modal' 



 

61 

atau 'sumberdaya ekonomi' yang telah tersedia, harus dijadikan sebagai 
sokongan atau sumbangan untuk dilipat-gandakan serta dimanfaatkan 
secara bijaksana tanpa mencari alasan yang masuk akal untuk 
mengurangi apalagi merusaknya. Hal seperti ini memang sangat 
penting berkenaan dengan salah satu fenomena tradisi dan budaya 
masyarakat NTT yang selalu mencari alasan masuk akal untuk 
menyelesaikan hasil usaha atau dengan berbagai dalil untuk 
mengurangi pendapatan yang telah diperoleh dalam satu waktu 
pekerjaan tertentu.   

Selain itu, kutipan dalam sub bagian terdahulu pada sisi 
tertentu, justru memperlihatkan perspektif lain dari pendekatan sosio-
kultural dalam setiap proses pembangunan berkelanjutan. Indikatornya 
adalah bahwa berbagai hal berkenaan dengan usaha dari hasrat untuk 
meningkatkan mutu kesejahteraan warga masyarakat miskin, haruslah 
diusahakan tanpa syarat. Orang-orang miskin dan sederhana 
merupakan sebuah panggilan luhur bagi usaha dari dinamika 
pembangunan untuk memberi sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, 
baik kini  maupun nanti. Sasaran dari kegiatan terhadap kelompok 
warga seperti ini adalah mereka yang sungguh-sungguh berpendapatan 
rendah, yang ternyata dari hasil usaha mereka setiap hari misalnya 
ternyata mereka tidak pernah mengalami kenaikan pendapatan riil. 
Bahkan sebaliknya bahwa hasil yang diperoleh dari tahun ke tahun 
menjadi semakin menurun dan malah justru berkurang sehingga tidak 
mencukupi kebutuhan mereka setiap hari. Sejalan dengan cara yang 
sama, perhatian haruslah juga ditujukan pada berbagai upaya konkret 
untuk meningkatkan derajat dan kualitas pendidikan, dan perhatian 
terhadap iklim kesehatan yang banyak kali diabaikan begitu saja. 
Masalah lain seperti situasi gizi buruk yang selalu dianggap biasa-biasa 
dan bahkan tidak ada solusi yang menjanjikan perbaikan mutu hidup 
yang lebih baik. Kemudian juga suasana sanitasi dan lingkungan 
tempat tinggal dari orang-orang desa yang tidak pernah menuntut 
lebih oleh karena mereka menerima apa adanya saja.     

Apa yang dimaksudkan di atas itu sebetulnya hal-hal biasa 
yang memang selalu dialami  masyarakat setiap hari dalam kehidupan 
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rumah tangga, yang ternyata memiliki peluang besar bagi proses 
pengembangan ekonomi warga rumah tangga yang sama. Sekaligus hal 
seperti ini kiranya dapat memberi jalan bagi proses pengentasan 
kemiskinan. Untuk itu masih harus diperhatikan satu hal sangat 
mendasar yakni situasi lingkungan dalam proses pembangunan 
berkelanjutan berkaitan dengan kelestarian dan keseimbangan sistem 
ekologis dan keragaman genetik. Manusia dan masyarakat desa sangat 
ramah dengan lingkungan, walau acapkali mereka tidak pernah 
merasakan kalau hal itu penting. Inilah sesuatu hal yang dapat menjadi 
modal dasar untuk memgembangkan kondisi ekonomi rumah tangga 
mereka setiap hari. Karena itu yang seharusnya diperhatikan dengan 
sungguh-sungguh di sini adalah proses penyadaran mengenai makna 
dan nilai dari lingkungan hidup yang sehat, yang juga memiliki 
peluang bagi proses pengembangan ekonomi masyarakat desa.     

Satu kenyataan yang mestinya mendapat penekanan di sini 
adalah bahwa pendekatan pembangunan berkelanjutan merupakan 
sesuatu yang sangat penting dan relevan dalam seluruh proses 
pembangunan di wilayah NTT. Atas dasar suatu refleksi dan 
pemahaman yang benar mengenai dinamika pembangunan 
berkelanjutan seperti di atas, maka NTT harus membangun kesadaran 
baru mengenai kenyataan yang dimiliki selama ini. Berbagai karakter 
potensi sumber daya yang ada di NTT boleh dikata sangat unik, dan 
semuanya selalu tersedia dalam jumlah yang memadai. Untuk itu 
diperlukan sikap hati-hati dalam bingkai menggunakannya demi 
mencapai cita-cita hidup bersama, yang dikejar selama ini. Jadi yang 
penting adalah mengkaji aspek manfaat dari berbagai sumber yang 
terkandung dalam pusara NTT.  

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa secara geografis, 
sebagian besar wilayah NTT merupakan daerah semi pertanian, 
peternakan dan peluang hidup sebagai nelayan serta berbagai usaha 
lain yang turut memberi nafkah bagi manusia dan masyarakat NTT. 
Lingkungan sekitar yang kaya juga memberi harapan bagi 
pengembangan mutu kehidupan manusia dan masyarakat NTT yang 
sama. Oleh karena itu, kenyataan yang turut memberi harapan kepada 
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manusia dan masyarakat NTT seperti sumber daya yang ada, justru 
haruslah tetap dipelihara dan dikelola dengan pendekatan pelestarian 
dan bukan eksploitatif yang bersifat destruktif. Pada titik ini sekali lagi 
sangat dibutuhkan kesadaran baru bagi semua warga rumah tangga 
mengenai kenyataan yang sungguh memberi optimisme kepada warga 
NTT secara keseluruhan. 

Perspektif KemiskinanPerspektif KemiskinanPerspektif KemiskinanPerspektif Kemiskinan    

Dari uraian sebelumnya dapat dilihat citra pemahaman 
mengenai kata atau istilah kemiskinan. Namun ada pemahaman yang 
tidak sinkron atau kontradiktif mengenai kata kemiskinan sebagai 
sebuah fenomena sosial berkaitan dengan manusia dan masyarakat 
NTT. Dalam artinya (a) kenyataannya miskin, namun (b) secara 
potensial kondisi NTT tidak seperti itu. Itu berarti, ada sekurang-
kurangnya dua hal mendasar yang perlu diperhatikan. Pertama, apakah  
fenomena kemiskinan  yang ada dapat disebut sebagai satu substansi 
dalam kerangka memetakan kekuatan untuk membangun ekonomi 
masyarakat setempat? Kedua, bagaimana dapat diapresiasi posisi 
manusia dan masyarakat NTT dalam bingkai potensi yang selama ini 
tidak diindahkan sebagaimana mestinya? 

 Dari dua pertanyaan ini sebetulnya dapat dirinci mengenai 
perspektif kemiskinan, yakni apakah fenomena kemiskinan itu sesuatu 
yang identik dengan realitas sosial dari manusia dan masyarakat? 
Secara garis besar, jika dibandingkan dengan potensi daerah, maka 
fenomena kemiskinan yang ada ini hanyalah titik balik dari sebuah 
perilaku yang tidak konsisten untuk mendayagunakan semua kekuatan 
yang dimiliki manusia dan masyarakat NTT. Itu artinya ketika manusia 
dan masyarakat menyadari bahwa di sekitarnya telah ada potensi yang 
dapat digunakan sebagaimana mestinya, maka kondisi kehidupan 
manusia dan masyarakat setiap hari tentu saja tidak akan terjerumus 
dalam fenomena kemiskinan. Dengan demikian fenomena kemiskinan 
yang ada selama ini bukanlah sesuatu yang substansial, melainkan 
sebuah kelalaian mengapresiasi berbagai kekayaan dan kemudahan 
yang ada di sekitar manusia dan masyarakat. Walau harus diakui 
bahwa pada salah satu titik sebetulnya fenomena kemiskinan ini 
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bermula dari salah kaprah terhadap situasi dan kondisi kehidupan 
setiap hari, di mana ukuran mengenai fenomena kemiskinan itu sendiri 
ternyata terlampau menempatkan manusia dan masyarakat untuk 
hanya menerima saja suasana kehidupan tersebut tanpa bersikap kritis.  

 Karena itu yang harus diperhatikan adalah bukan fenomena 
kemiskinan, melainkan mindset manusia dan masyarakat mengenai 
perspektif kemiskinan itu sendiri. Pertanyaan sederhana dapat 
diajukan di sini, manakah inti dari mindset masyarakat mengenai 
kemiskinan sebagai sebuah fenomena dalam masyarakat? Pertanyaan 
ini tertuju pada tanggapan manusia dan masyarakat sendiri mengenai 
realitas sosial, di mana terdapat fenomena kemiskinan itu. Hal lebih 
mendalam dan mendetail mengenai mindset manusia dan masyarakat 
mengenai kemiskinan itu, hal itu diuraikan pada sub bagian mendatang 
yakni 2.4 (2.4.1. s/d 2.4.5.).  

 Asumsi dasar yang perlu direfleksi di sini dalam kaitan dengan 
perspektif kemiskinan adalah seberapa jauh masyarakat setiap hari 
memiliki pemahaman yang benar mengenai gejolak sosial tersebut. 
Apakah pemahaman masyarakat (yang dicap sebagai miskin) sungguh-
sungguh menyadari diri sebagai orang yang sungguh-sungguh miskin 
dan terkebelakang? Apakah misalnya ketika masyarakat yang miskin 
itu sendirian di antara sesama warga masyarakat yang menetap dalam 
kondisi sosial yang sama, adakah mereka memiliki kesadaran bersama 
dan serentak seia sekata bahwa mereka benar-benar hidup miskin? 
Ataukah mungkin perasaan miskin hanyalah muncul ketika orang dari 
luar yang relatif hidup baik dan sejahtera, artinya tidak miskin, lalu 
pada saat bertemu dengan warga masyarakat yang miskin, lalu pada 
saat itulah mereka mulai sadar bahwa ternyata mereka ini hidup 
menderita dan miskin?   

 Pengalaman penulis selama membuat penelitian di daerah 
penelitian, terlihat sangat jelas bahwa dalam kehidupan masyarakat 
setiap hari, masyarakat justru sangat sibuk dengan kegiatan setiap hari 
tanpa berpikir banyak mengenai kondisi mereka yang serba miskin 
atau berkekurangan. Sering memang terungkap bahwa warga 
masyarakat mengeluh, baik sebagai orang per orang, atau masyarakat 
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secara kelompok, namun tidak terang-terangan mengatakan bahwa 
mereka hidup miskin atau hidup susah oleh karena dampak atau bias 
dari fenomena kemiskinan tersebut. Artinya biasa terjadi bahwa jika 
orang atau kelompok orang tertentu dalam keadaan susah atau 
terhimpit situasi kemiskinan, biasanya mereka mengeluh dan mencari 
bantuan dari mana-mana. Walau hal mengeluh dan mencari bantuan 
dari mana-mana memang terungkap dari manusia dan masyarakat di 
tempat penelitian, namun mereka nampaknya merasa biasa-biasa saja. 
Dalam sub bagian mendatang seperti cita rasa kemiskinan (2.4.), akan 
dapat dilihat refleksi mengenai hal yang sama.    

 Sekali lagi, mari kita terus bertanya: apa itu kemiskinan dari 
sisi lain. Apakah manusia dan masyarakat NTT mengalami kemiskinan 
secara substansial? Lalu jenis kemiskinan macam apakah yang diderita 
manusia dan masyarakat NTT, sehingga setiap kali walau ada program 
pengentasan kemiskinan, namun tetap angka kemiskinan selalu tidak 
selesai dibahas? Bahkan justru sebaliknya bahwa bersamaan dengan 
digelarnya berbagai proyek dalam rangka mengentaskan kemiskinan, 
justru muncul format kemiskinan baru yang semakin membutuhkan 
dana untuk kesempatan berikutnya. Itu artinya apa? Program 
pengentasan kemiskinan yang lama tidak berdaya untuk menahan 
menggelembungnya fenomena kemiskinan baru, sehingga angka 
kemiskinan tidak saja berkurang, melainkan juga tetap sama dan 
bahkan semakin bertambah dari tahun ke tahun.     

Bagaimana reaksi manusia dan masyarakat NTT terhadap 
fenomena kemiskinan seperti terungkap di atas ini? Ungkapan menarik 
yang telah disampaikan mengenai membangun kesadaran baru 
hendaknya juga diperhatikan di sini. Dalam arti manusia dan 
masyarakat NTT perlu menyadari realitas sosial mengenai fenomena 
kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan masyarakat setiap 
hari. Formulasi harus berbunyi seperti ini, bagaimana mungkin setiap 
tahun selalu saja ada usaha mengentaskan kemiskinan di tengah 
masyarakat, namun kemiskinan yang sama selalu membelenggu 
manusia dan masyarakat NTT. Apakah daya warga masyarakat untuk 
menanggapi situasi dan kondisi kemiskinan seperti ini seirama dengan 
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berbagai kegiatan pengentasan kemiskinan? Apakah kegiatan dari 
proses pengentasan kemiskinan tersebut dirasakan atau dilihat 
manfaatnya bagi manusia dan masyarakat yang tengah mengalami 
fenomena sulit tersebut?   

Sedangkan di sisi lain, setiap tahun misalnya selalu ada panen 
dari hasil pertanian, peternakan atau nelayan, tetapi mengapa hal itu 
sama sekali tidak membantu proses pengentasan kemiskinan yang 
tengah dialami manusia dan masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan 
seperti inilah yang diharapkan dapat  membantu usaha membangun 
kesadaran baru, dalam rangka bersama masyarakat yang tengah 
mengalami kemiskinan itu, untuk membimbing mereka ke hidup yang 
lebih sejahtera.    

Citra Hidup SejahteraCitra Hidup SejahteraCitra Hidup SejahteraCitra Hidup Sejahtera    

Suasana dan kondisi kehidupan manusia dan masyarakat desa 
seperti terungkap dalam sub bagian sebelumnya, hal itu sebagai 
indikator yang baik mengenai perubahan-perubahan yang sering 
terjadi dalam struktur masyarakat. Perubahan itu diapresiasi secara 
berbeda-beda, baik oleh manusia secara pribadi, maupun manusia 
dalam ikatan kelompok tertentu yang disebut masyarakat. Tanggapan 
yang berbeda-beda ini menunjuk pada pola pikir, sekaligus cara 
memahami kondisi dan suasana kehidupan dalam alam pemikiran 
masyarakat secara lebih menyeluruh. Jika dikaitkan dengan sesuatu 
yang lebih mendalam, maka boleh dikata bahwa tanggapan itu sering 
terpengaruh oleh perasaan tertentu. Jadi ada dua jenis perasaan di sini, 
pertama perasaan pribadi, dan kedua perasaan sosial. Walau berbeda, 
titik tolaknya sama dan sebangun, yakni dari dalam diri manusia. 

 Perasaan sosial mengenai fenomena sosial yang sedang kita 
diskusikan ini yakni kemiskinan, mungkin harus dapat dikaji dengan 
lebih cermat. Oleh karena dalam uraian sebelumnya, ketika 
dihidangkan perspektif kemiskinan, disebutkan juga reaksi manusia 
dan masyarakat yang berbeda-beda mengenai adanya fenomena 
kemiskinan itu. Sikap cermat di sini ditempatkan dalam analisis 
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struktural manusia dan masyarakat mengenai citra hidup sejahtera 
yang dialami masyarakat setiap hari.  

 Manusia dan masyarakat macam manapun selalu memiliki 
hasrat untuk hidup baik, hidup sejahtera, hidup aman dan damai. 
Ukuran kualitas kehidupan yang sejahtera seperti ini tidak sama, 
tergantung dari perspektif yang dimiliki seseorang atau kelompok 
orang dalam masyarakat. Hal yang lazim terjadi selama ini ukuran 
hidup sejahtera selalu berbeda ketika menempatkannya dalam konteks 
berbeda, semisal (a) konteks kota, (b) konteks desa dan kampung, (c) 
atau konteks yang lebih mondial. Perbedaan konteks seperti ini 
sebetulnya berdasarkan pada seberapa jauh cara berpikir seseorang 
memahami arti dasar dari hidup sejahtera tersebut. Walau pemahaman 
berbeda oleh karena konteks yang berbeda, namun inti yang muncul 
dari ungkapan atau istilah hidup sejahtera selalu tertuju pada ukuran 
'hidup yang mencukupi' dan senantiasa terjalin relasi yang baik dengan 
sesama.  

 Itu berarti ketika terjadi relasi yang renggang dengan sesama, 
maka terpenuhinya kebutuhan material belum menjadi alasan bagi 
masyarakat untuk mengatakan bahwa hidup mereka sudah sejahtera. 
Justru dalam koridor pemahaman seperti inilah maka warga 
masyarakat di lokasi penelitian, kendati kebutuhan mereka nyata-
nyata tidak mencukupi, namun toh mereka selalu hidup berbahagia. 
Kemiskinan dan kondisi serba berkekurangan tidak pernah menjadi 
alasan bagi mereka untuk menunjukkan kepada orang lain mengenai 
hakekat kehidupan yang sungguh-sungguh indah mempesona. Bahkan 
terbukti dari koleksi data di tempat penelitian bahwa walau dalam 
kenyataan hidup setiap hari ada warga masyarakat yang selalu 
terhimpit kemiskinan, namun wajah mereka terus dan tetap berseri. 
Mereka senantiasa menunjukkan suatu optimisme mengenai hidup 
yang baik, hidup yang pantas dan hidup yang perlu disyukuri.  

 Perasaan syukur terhadap kondisi dan suasana kehidupan 
setiap hari tidak tersebab oleh karena mereka memiliki segala sesuatu, 
melainkan semata-mata karena mereka dapat membangun jejaring 
sosial dengan orang lain atau sesama di sekitar mereka. Ada dua hal 



 

68 

yang perlu diperhatikan di sini. Pertama, perasaan syukur dan respek 
oleh karena walau mereka miskin, namun mereka masih bersua dengan 
sesama. Kedua, perasaan bersama orang lain lebih unggul dibanding 
dengan fenomena kemiskinan yang senantiasa membelenggu 
kehidupan mereka. Mindset manusia dan masyarakat dalam kedua hal 
ini ternyata tidak diganggu oleh adanya fenomena kemiskinan dalam 
kehidupan setiap hari. Pada satu sisi, sebetulnya mereka memegang 
prinsip dasar bahwa fenomena kemiskinan sudah merupakan satu hal 
integral dalam diri dan kehidupan masyarakat setiap hari. Karena itu 
gejolak sosial tersebut tidak cukup menjadi alasan bagi persekutuan di 
antara mereka satu terhadap yang lainnya. 

 Berkenaan dengan point pertama, hal yang sangat menonjol 
dalam kehidupan bersama berkaitan dengan penjelasan di atas adalah, 
bahwa segala urusan yang berhubungan dengan rumah adat selalu 
melibatkan semua masyarakat tanpa terkecuali. Maksudnya, ketika 
terjadi sesuatu urusan adat (sesuai tradisi dan budaya) maka semua 
warga masyarakat bersama-sama mengambil bagian di dalam proses 
urusan adat tersebut. Itu artinya kendati ada orang miskin dan 
berkekurangan, mereka tidak pernah menjadikannya sebagai alasan 
masuk akal untuk tidak mengikuti perhelatan dalam rumah adat 
tersebut. Bahkan semua warga turut mengambil peran dan fungsi, 
yakni terlibat di dalamnya. Bukti keterlibatan itu selalu ditunjukkan 
melalui partisipasi aktif dengan membawa sesuatu sebagai buah tangan, 
yang kemudian disumbangkan bagi kepentingan umum selama 
pelaksnaan adat di sekitar rumah adat suku.  

 Point kedua, bahwa fenomena kemiskinan tidak pernah 
mendapat peluang untuk memisahkan warga di antara sesama. Justru 
sebaliknya perasaan 'bersama' acapkali dilihat sebagai hal pokok untuk 
memberi optimisme kepada mereka yang terjerat dalam kemiskinan 
atau serba berkekurangan. Ada sekian banyak tradisi lisan dan kearifan 
lokal yang jelas-jelas menunjukkan hal tersebut. Kata-kata terlaris 
dalam perspektif Atoin Meto adalah misalnya ansaof mese ma nekaf 
mese, yang secara leksikal tertuju pada perasaan sehati sejiwa tanpa 
memikirkan kondisi kehidupan masing-masing termasuk kemiskinan 
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itu sendiri. Nilai kebersamaan lebih unggul dan sangat mahal nilainya 
dari kondisi kemiskinan yang menurut mereka adalah hanya bersifat 
sementara saja. Terhadap pemikiran seperti ini tersari dari rekaman 
penulis, orang-orang desa selalu mau merasa senang dalam situasi dan 
kondisi apa saja, bahkan ketika mereka terhimpit kemiskinan yang 
sangat memprihatinkan. Makna dan nilai di balik semuanya adalah 
bukannya perasaan 'kebal' terhadap fenomena kemiskinan, melainkan 
arti kebersamaan dengan orang lain. Bahkan kebersamaan dan berada 
dengan sesama merupakan kekuatan bagi mereka untuk selalu 
bertahan dalam menghadapi fenomena kemiskinan. 

 Pada perspektif lain, sering terdengar bahwa ada sementara 
warga masyarakat yang justru berpendapat berbeda mengenai ukuran 
hidup sejahtera. Hidup sejahtera menurut mereka terjadi apabila 
seseorang memiliki harta benda secukupnya. Dengan harta yang 
melimpah para penganut aliran ini berpendapat bahwa cara seperti itu 
mampu mendirikan sebuah hidup yang sejahtera. Ternyata 
'berkecukupan ekonomi' belum menjadi jaminan sosial bagi seseorang 
warga masyarakat untuk membangun kehidupan yang sejahtera. Mitos 
lain justru berpendapat bahwa ketika seseorang mentaati aturan, etika, 
tradisi dan budaya, maka kesejahteraan hidup adalah hadiah dari sikap 
tersebut. Alasan masuk akal dari pemikiran ini adalah bahwa oleh 
karena yang bersangkutan selalu berada bersama orang lain dan 
memberi respek kepada sesama, maka hidupnya menjadi lebih aman, 
damai dan sejahtera. Sekali lagi, hidup sejahtera tidak pernah lepas dari 
kebersamaan dengan orang lain atau sesama.     

Membangun Masyarakat NTTMembangun Masyarakat NTTMembangun Masyarakat NTTMembangun Masyarakat NTT    

Setelah kita melihat secara sepintas mengenai citra hidup 
sejahtera dalam kaitannya dengan fenomena masyarakat NTT yang 
selama ini dicap sebagai daerah miskin, pertanyaan muncul pada 
pelupuk mata, bagaimanakah cara yang tepat untuk membangun 
masyarakat NTT. Dalam uraian sebelumnya kita menempatkan rumah 
tangga sebagai basis untuk membangun masyarakat yang semakin kuat 
dan berwibawa. Kuat dalam arti dapat bertahan secara ekonomi, dan 
bertahan dalam arti memiliki nafas kehidupan moral-religi bahwa 
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seluruh kegiatan dalam rumah tangga harus bisa diatur agar tidak 
bertentangan dengan hukum moral-etik dan agama. Pada level nilai 
dan makna moral-etik dan religi inilah, manusia dan masyarakat yang 
dibimbing itu dapat menunjukkan dirinya sebagai organ atau struktur 
sosial yang berwibawa dan bermartabat.  

 Dengan demikian semua matra kehidupan manusia dan 
masyarakat NTT haruslah diarahkan untuk sedapat mungkin 
membangun wajah NTT baru yang berwibawa. Berwibawa dalam 
koridor diskursus kita artinya harus sedapat mungkin terbebas dari cap 
yang mematikan selama ini, yakni NTT sebagai kawasan miskin dan 
tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana membangun NTT ke depan, 
berikut sebuah sari pati pemikiran dari co-promotor kami dalam 
karyanya Prospektif Pembangunan (Teropong Strategi dan Pola).25NTT 
membutuhkan dasar pijak untuk berpikir dan terus berpikir ketika 
terlibat dalam dinamika pembangunan. Sekitar tahun 1994 co-
promotor kami bersama Prof Dr Alo Liliweri MS menyunting sebuah 
terbitan monumental berjudul Perspektif Pembangunan, Dinamika dan 
Tantangan Pembangunan Nusa Tenggara Timur,26yang pada sisi 
tertentu sebetulnya menjadi cikal bakal deklarasi 7 Program Strategis 
dari Gubernur Herman Musakabe saat itu. 

Secara tidak kebetulan, selang delapan belas tahun, co-
promotor menerbitkan lagi sebuah karya berjudul Multikulturalisme 
Pembangunan, Refleksi Struktural atas Karya Manusia (2012).27 Karya 
ini berisi sejumlah tulisan dari berbagai pihak yang membidangi 

 
25Lihat sumber yang sama Gregor Neonbasu SVD, PhD (Ed.) Prospektif Pembangunan 
(Teropong Strategi dan Pola), Jakarta: JP II Publiushing House, 2013: v-xxix. Sebagian 
besar dari Pengantar yang berjudul "Refleksi Pembangunan yang Prospektif, Sebuah 
Kajian akan Kiprah Kegiatan Manusia", yang ditulis editor, diambil dalam tulisan dan 
analisi kami pada disertasi ini. 
26Para penulis dalam terbitan ini adalah kedua co-editor Alo Liliweri dan Gregor 
Neonbasu SVD, kemudian beberapa tokoh senior seperti Herman Embuiru SVD, Pdt. 
Benyamin Fobia, (Myjen TNI, Purn) Herman Musakabe, Vincent B. Saka, Pdt Andreas 
A. Yewangoe, Cosmas Fernandez SVD, Philipus Tule SVD, Syarifudin Gomang, Watu 
Yohanes Vianey, Adrianus Aluman, Vincent Kobun, Yan Bau Saik, Kornelis Bria, serta 
dua anak muda Gabriel Neonbasu dan Anton Manehat SVD.  
27Dalam buku Multikulturalisme Pembangunan, Refleksi Struktural atas karya 
Manusia, Maumere: Penerbit Ledalero, yang diedit oleh Gregor Neonbasu SVD. Di 
dalam buku ini termuat juga tulisan kami berjudul "Pengembangan Sumber Daya 
manusia dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Masyarakat NTT" (2012: 85-111).   
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sejumlah ilmu pengetahuan, dengan sasaran memberi sumbangsih bagi 
dinamika pembangunan NTT ke depan. Karya ini menyajikan data 
mengenai sebuah issue utama yakni multikulturalisme (dan juga 
pluralisme). Kendati cakupan kedua kata 'multikulturalisme' dan 
'pluralisme' dalam karya tersebut tidak saja terpasung pada pemahaman 
mengenai istilah multi-etnik dan keberagaman agama, melainkan juga 
pemahaman yang lebih luas mengenai dampak pembangunan yang 
harus memperhatikan multidimensi dari matra kehidupan manusia dan 
masyarakat NTT.   

Kedua karya di atas masih memiliki hubungan dengan 
dikeluarkannya buku berikut Prospektif Pembangunan ((2013)28 
sebagaimana telah dikutip beberapa pemikiran di dalamnya. Secara 
umum suasana dari dinamika pembangunan di NTT mendapat tekanan 
utama dari terbitan-terbitan di atas, yang tersambung dalam terbitan 
menjelang HUT ke-60 tahun NTT Bangkit, Menuju Masyarakat 
Sejahtera seperti telah disebutkan sebelumnya. Jika disari-intikan dari 
karya-karya di atas, dapat dikatakan di sini bahwa elaborasi berbagai 
pemikiran berkenaan dengan dinamika pembangunan (secara khusus 
di NTT) haruslah senantiasa concerned pada kenyataan adanya 
kemajemukan budaya (multikultural) dalam masyarakat, nusa dan 
bangsa. Siapapun manusia, tak pernah akan terungkap sebuah karya 
tanpa diawali dengan konsepsi tertentu oleh karena konsepsi 
merupakan cikal bakal kreativitas manusia yang di kemudian hari 
dapat diinderai sebagai realitas monumental yang pantas dikenang.29 

Membangun masyarakat NTT membutuhkan landasan yang 
kuat, antara lain mencari berbagai masukan dari para pakar untuk 
memberi masukan yang bermakna bagi upaya mengembangkan refleksi 
yang benar mengenai dinamika pembangunan, baik pada peringkat 
nasional, maupun daerah dan regional. Dinamika pembangunan dalam 

 
28Satu tulisan kami juga terbit dalam karya co-promotor Pastor Gregor Neonbasu SVD, 
dengan judul "Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Manajemen" (2013: 229-249)  
29Tentang pemikiran ini bdk “Membangun Persepsi dan Perspektif, Kreativitas 
Mengkaji Akar Persoalan” dalam Gregor Neonbasu SVD (Ed.) Multikuturalisme 
Pembangunan, Refleksi Struktural atas Karya Manusia, Penerbit Ledalero, Maumere 
2012: 1-20.   
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tataran waktu dan ruang tertentu justru sungguh membutuhkan apa 
yang disebut “sebuah sketsa”, agar dengannya segala kegiatan yang 
bernaung di bawah panji pembangunan dapat dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. Sketsa dasar pembangunan NTT yang 
prospektif ke depan justru harus dibangun di atas kepentingan rumah 
tangga. Walau terlihat dalam masa kini, nampaknya keluarga-keluarga 
seakan sedang diobrak-abrik arus globalisasi, yang merupakan sebab 
pertama bagi terbukanya dunia ke segala penjuru mata angin refleksi 
dan kontemplasi.  

 

Masyarakat Timor Tengah Utara (TTU)Masyarakat Timor Tengah Utara (TTU)Masyarakat Timor Tengah Utara (TTU)Masyarakat Timor Tengah Utara (TTU)    

Sebuah nama paling monumental untuk menyebut Kabupaten 
TTU adalah kawasan BIINMAFO, yang adalah akronim dari ketiga 
kerajaan tradisional wilayah tersebut yakni Biboki, Insana dan 
Miomafo. Dalam sub bagian ini pusat perhatian tidak pada sebuah 
sajian geografis atau data-data penduduk dan lain sebagainya yang 
lazim dilakukan. Di sini hanya akan disebutkan mengenai seberapa 
jauh fenomena kemiskinan menyebar secara menyeluruh di kawasan 
TTU. Karena itu uraian akan lebih bersifat spekulatif dengan 
berpedoman pada pola pengembangan ekonomi masyarakat TTU, 
sebagaimana juga terdapat pada masyarakat di tempat penelitian. 

 Secara umum, masyarakat TTU juga bertani, beternak hewan 
dan nelayan serta berbagai usaha lainnya atas dasar jenis profesi 
masing-masing. Atas dasar kondisi kehidupan manusia dan masyarakat 
TTU seperti itulah, beberapa uraian mendatang akan lebih menukik 
merefleksi data-data tersebut dalam kerangka menerapkan sebuah pola 
dan sistem untuk mengentaskan fenomena kemiskinan. 

Usaha PertanianUsaha PertanianUsaha PertanianUsaha Pertanian    

Kawasan TTU didominasi oleh lahan pertanian, selain beberapa 
nelayan di pantai utara, yang memberi sedikit kontribusi bagi usaha 
pengembangan penghasilan masyarakat wilayah itu. Secara umum 
areal pertanian menjadi tulang punggung kehidupan manusia dan 
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masyarakat wilayah TTU, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga 
setiap hari. Pertumbuhan rumah tangga secara keseluruhan ditunjang 
oleh kehidupan para petani, nelayan dan sumber penghasilan lainnya 
seperti menjadi pegawai negeri sipil atau bekerja pada lembaga-
lembaga swasta.  

 Hal yang menarik adalah meski seseorang berprofesi sebagai 
PNS atau bekerja pada lembaga swasta, namun tidak pernah 
melepaskan diri dari kecenderungan untuk bertani, beternak hewan 
dan menjadi nelayan di pantai. Alasannya, karena merupakan sesuatu 
yang sudah mendarah-daging dan dilaksanakan secara otomatis. 
Pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan dengan tidak memperhitungkan 
untung rugi. Karena itu di saat panen, masyarakat tidak pernah 
menakar di otak mereka mengenai apakah dengan hasil yang diperoleh 
itu dapat mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, serta apakah sisa 
hasil panen  dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain dalam 
rumah tangga.  

 Orientasi usaha pertanian, beternak hewan dan menjadi 
nelayan masyarakat TTU, tidak diarahkan pada sebuah sasaran dengan 
mengatur strategi hasil panen yang konstruktif. Sehingga pemikiran 
yang terlontar sebelumnya selalu terulang tutur dalam kehidupan 
manusia dan masyarakat setiap hari. Misalnya, mengapa panen setiap 
tahun, namun hasil tersebut tidak cukup memberi jaminan bagi warga 
masyarakat untuk tidak terjerat musim kelaparan pada musim-musim 
tertentu. Mengapa mereka tidak memberi cadangan hasil panen untuk 
mengantisipasi bulan-bulan paceklik, di mana kebutuhan makan dan 
minum justru semakin sulit? Yang lucu adalah  masyarakat TTU justru 
selalu berpikir, jika hasil panen dan hasil usaha ternak serta hasil 
tangkapan ikan tidak mencukupi, maka lumbung mereka ada di pasar 
dan toko. Corak berpikir seperti inilah yang harus direfleksi, dan 
mereka perlu dibimbing untuk berpikir emik untuk sedapat mungkin 
mengatur secara baik hasil panen yang mereka miliki sendiri, untuk 
bisa mengatur semua jenis kebutuhan dalam rumah tangga. 

 Tradisi masyarakat TTU yang dinamis mengenai kehidupan 
pasca panen memang perlu direfleksi, ditelaah ulang dengan memberi 
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pengetahuan 'kesadaran baru' mengenai fungsi dari hasil panen yang 
diperoleh. Inti kesadaran baru yang dibangun dalam hati manusia dan 
masyarakat adalah pola atau sistem manajemen untuk mengalokasi 
hasil panen dengan jenis kebutuhan dalam rumah tangga. Pertama, ada 
kesulitan berkenaan dengan pola pemikiran ini oleh karena ketika 
hari-hari bekerja di lahan pertanian atau beternak hewan dan menjadi 
nelayan di pantai, masyarakat tidak pernah terbiasa untuk menyusun 
anggaran kebutuhan pasca panen. Kedua, tidak ada kekuatan dan 
sumber lain yang dapat diandalkan secara tetap untuk turut menunjang 
hasil panen dalam hal memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga 
pasca panen. Hal pertama di atas bekenaan dengan tradisi, kebiasaan 
serta budaya masyarakat yang tidak pernah terbiasa untuk membuat 
kalkulasi terperinci mengenai sesuatu yang bakal diperoleh dari sebuah 
hasil kerja. Yang kedua berkaitan dengan cara mengatur kekuatan yang 
dimiliki rumah tangga untuk selalu mencari penghasilan tambahan 
dengan memikirkan saat-saat kristis ketika hasil panen sudah mulai 
menipis. 

 Dua hal di atas sebetulnya berkaitan dengan kebiasaan turun-
temurun. Hal  ini akan dibahas dalam sub bagian 2.4.3. mengenai 
budaya kemiskinan, yang sebetulnya tidak seharusnya terjadi seperti 
itu. Pengalaman peneliti ketika mengumpulkan data-data, masyarakat 
sepertinya tidak terlampau mempersoalkan 'mengapa mereka terhimpit 
kemiskinan' oleh karena pengalaman seperti itu sudah terlampau biasa, 
dan lazim terjadi setiap tahun dan pada bulan-bulan tertentu. Dengan 
kata lain mereka sudah mempersiapkan diri dengan matang untuk 
menghadapi situasi serba kurang, yang dalam bingkai diskusi kita 
disebut sebagai fenomena kemiskinan. Lalu bagaimana mindset seperti 
ini dikaitkan dengan program pengentasan kemiskinan dari 
pemerintah. Terhadap soal ini, masyarakat lazim menjawab "hao nane 
loita, neu msiom" secara harafiah berarti, “ya.... itu uang, terima saja!” 
Bayangkan saja, suatu program  pengentasan kemiskinan, namun 
mereka melihatnya dengan hati dan sikap yang tidak pernah serius 
untuk mengentaskan kemiskinan. 
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 Contoh sekilas peristiwa seperti di atas ini sebetulnya hanyalah 
mengingatkan kita akan cara dan pola pengentasan kemiskinan yang 
harus disesuaikan dengan mindset manusia dan masyarakat. 
Pencerahan mengenai proses pengentasan kemiskinan hendaknya 
disosialisasi, dan tidak perlu pusing dengan perjuangan untuk memberi 
sesuatu demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Hidup bersama warga 
rumah tangga seraya memahami mindset mereka untuk mengarahkan 
mereka memilih jalan yang mereka pilih sendiri untuk meningkatkan 
hasil panen yang nanti mencukupi kebutuhan mereka, terutama pada 
bulan-bulan tertentu  sepanjang tahun. Biasanya sekitar medio 
Oktober gejolak kemiskinan sudah mulai  melanda warga rumah 
tangga, dan segera pada waktu-waktu itulah mulai terdengar jeritan 
sunyi di mana-mana tanpa suara bahwa mereka sedang terhimpit 
kemiskinan.  

 Dinamika tradisi dan budaya masyarakat dalam hal 
menggunakan hasil panen hendaknya diberi pencerahan sesewaktu 
agar mata mereka dapat terbuka untuk melihat sendiri kesulitan hidup 
yang dialami ketika bulan-bulan kesulitan tertentu tiba. Ada satu 
pernyataan yang sebetulnya sangat menarik, walau mematikan 
kreativitas untuk membangun kesadaran di antara warga masyarakat 
setempat. Ungkapan tersebut berbunyi...." neu...nane  lo na'ka 
kobaha..." yang secara harafiah memang sulit diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia yang benar dan tepat. Secara leksikal ungkapan di 
atas berarti, " ya, itu dari dulu seperti itu...". Ungkapan ini bisa 
dimengerti secara ambigu, artinya memang tidak menentu. Istilah itu 
dapat diartikan sebagai sikap menerima kondisi kemiskinan sedemikian 
rupa, oleh karena sudah semenjak dulu kala semua orang (maksudnya 
leluhur mereka) juga mengalami hal yang sama, namun masih bisa 
hidup dan bertahan. Tafsiran lain adalah tindakan mengentaskan 
kemiskinan seperti sebuah lagu masa silam yang selalu didendangkan 
orang, namun kekuatannya tidak seberapa.  

 Sebetulnya sangat sulit bagi kita untuk mengapresiasi ungkapan 
di atas dengan mengatakan bahwa manusia dan masyarakat setempat 
bersikap masa bodoh. Itu tidak! Jika mereka bersikap masa bodoh, itu 



 

76 

artinya mereka tidak ambil pusing. Yang justru terjadi adalah 
sebaliknya, bahwa walau mereka katakan seperti itu, namun mereka 
selalu berupaya untuk segera keluar dari fenomena kemiskinan yang 
sama. Hal itu selalu tampak dalam paradigma kehidupan rumah tangga 
mereka. Karena itu sebetulnya hati dan seluruh kehidupan mereka 
benar-benar terganggu oleh fenomena kemiskinan tersebut, namun 
keluarga mereka tidak melihatnya sebagai sesuatu yang seharusnya 
dihilangkan. Pada sisi tertentu, sebetulnya tidak menjadi sulit untuk 
menghadapi dan kemudian mengajak orang-orang seperti ini untuk 
sedapat mungkin mengubah cara berpikir serta sikap yang tidak 
konsisten terhadap rumah tangga mereka.  

Usaha PeternakanUsaha PeternakanUsaha PeternakanUsaha Peternakan    

 Musim paceklik juga berlaku di sektor peternakan. Istilah yang 
biasa merdu diucapkan untuk menanggapi bulan-bulan sulit ini adalah 
dengan kata foknaisa, yakni musim paceklik yang selalu dikaitkan 
dengan iklim kemarau panjang. Makna di balik istilah di atas tidak saja 
secara fisik mengungkap kondisi kehidupan yang serba sulit, 
melainkan akal dan budi juga mengalami kesulitan untuk mencari jalan 
keluar yang memadai. Hal praktis yang sungguh mencekam dan 
langsung dirasakan para peternak sapi adalah ketika tiba hari-hari 
musim kemarau panjang, tidak saja sumber-sumber air yang mulai 
berkurang, tapi juga rumput-rumput atau pakan-pakan ternak mulai 
menurun. Warga masyarakat terhimpit pada dua kebutuhan, (a) 
kebutuhan makan dan minum oleh karena hasil panen sudah mulai 
menipis, dan (b) kebutuhan pakan ternak perlahan-lahan berkurang 
juga. Pada titik ini tentunya sangat dibutuhkan jiwa yang arif serta 
kecerdasan untuk memenuhi dua kebutuhan tersebut yang berjalan 
seirama. Pertanian dan peternakan selalu berbasis lingkungan hidup. 
Lingkungan hidup menjadi penyedia pohon (beringin, lamtoro dll) dan 
makanan (koto-kacang hutan, mae-porang, dll).  

 Pertanyaan sederhana yang muncul lagi, apakah hasil panen 
dari beternak hewan dapat memenuhi kebutuhan manusia dan 
masyarakat lokal? Pertanyaan ini tidak sulit untuk dijawab, oleh 
karena kenyataan yang diperoleh setiap tahun adalah bahwa musim 
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kelaparan tidak pernah pilih muka. Semua warga rumah tangga tanpa 
terkecuali tertimpa iklim tersebut. Dan selalu ada saja usaha plus untuk 
tujuan tersebut. Terkadang ada warga yang tidak tanggung-tanggung 
melakukannya dengan cara yang tidak elegan, yakni merusak dan 
mencuri hasil usaha sesama warga.  

 Sesuai hasil penelitian di lapangan, jumlah warga yang terlibat 
saling merusak dan mencuri dalam masyarakat biasanya terjadi ketika 
musim paceklik tiba. Usaha yang sering ditempuh bagi para peternak 
hewan ini adalah bekerja sama dengan pemilik hewan, yang nota bene 
adalah para ‘China’ atau para pegawai yang memiliki modal besar. Pola 
beternak hewan seperti ini tidak pernah memberi hasil plus kepada 
para petani (atau peternak) yang terlibat aktif dalam jenis usaha ini. 
Mengapa? Perhitungan untung dan rugi dari pola beternak jenis ini 
selalu merugikan pihak para petani atau peternak musiman yang 
memelihara ternak tersebut. Sebaliknya justru pola beternak dengan 
sistem sewa seperti ini, yang paling untung adalah para petani yang 
memelihara pakan ternak di kebunnya. Tanaman pakan ternak seperti 
lamtoro, turi (gala-gala) dan lain sebagainya. Di daerah penelitian, ada 
petani yang justru mencukupkan kebutuhan dalam rumah tangga 
setiap hari, tidak saja dengan mengandalkan hasil panen yang 
diperoleh dari kebun  saja, melainkan juga dari sistem memelihara 
pakan ternak, lalu menjualnya kepada para peternak hewan atau 
orang-orang yang memiliki hewan.  

Membangun Kondisi KeluargaMembangun Kondisi KeluargaMembangun Kondisi KeluargaMembangun Kondisi Keluarga    

Secara tidak langsung apa yang diuraikan di atas sebetulnya dapat 
dikategori ke dalam usaha untuk membangun situasi dan kondisi 
kehidupan keluarga-keluarga agar tidak terjerat dalam iklim 
kemiskinan yang biasanya dialami setiap tahun. Seperti telah 
disinggung dalam salah satu sub bagian sebelumnya, bahwa rumah 
tangga atau keluarga merupakan kunci utama bagi proses pengentasan 
kemiskinan. Selain itu hal-hal yang selalu ditekankan dalam dunia 
pendidikan umumnya, hendaknya juga menjadi aras dasar perjuangan 
bagi pendampingan keluarga-keluarga sedemikian rupa agar warga 
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masyarakat yang dihasilkan sungguh-sungguh tanggap mengapresiasi 
secara lebih benar situasi kehidupan setiap hari.  

 Berbicara tentang membangun kondisi keluarga, hal itu tidak 
pernah lepas dari  pembicaraan yang tuntas mengenai peran dan fungsi 
matra pendidikan secara umum dalam masyarakat luas. Aplikasi matra 
pendidikan dalam keluarga dapat dijalankan melalui beberapa jalur, 
antara lain pertama , dunia pendidikan formal, kedua pendidikan non-
formal, ketiga pendidikan informal atau pendampingan. Apapun 
namanya, semua usaha dari matra pendidikan ini selalu harus 
bertujuan pada strategi yang sinergis agar rumah tangga sedapat 
mungkin tampil dengan perkasa sebagai institusi handal untuk 
mempersiapkan warga yang baik dan terpercaya atau konstruktif. 
Tentunya tidak saja program pendidikan yang dianjurkan dan 
kemudian dijalankan dengan tertib oleh pihak pemerintah, melainkan 
juga cara biasa yang dilakukan berdasarkan tradisi, kebiasaan dan 
budaya masyarakat. 

 Semua pendekatan dari matra pendidikan ini haruslah tertuju 
pada membangun wajah masyarakat yang lebih maju dengan 
menampilkan keluarga-keluarga yang terampil dan bermartabat. 
Keberadaban yang tertanam dalam rumah tangga, pasti saja dengan 
sendirinya menghasilkan warga masyarakat yang dapat diandalkan 
untuk sedapat mungkin menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang baik 
dan beradab pula. Wajah kehidupan rumah tangga akan pantas 
menghasilkan warga masyarakat yang baik, hal itu sekali lagi 
tergantung pada sistem pendampingan serta mutu karya pendidikan 
yang sedang dijalankan di tengah masyarakat setiap hari. Walaupun 
selama ini pentingnya pendidikan selalu ditekankan, namun persoalan 
tetap pada kemampuan rumah tangga untuk mengaturnya secara lebih 
baik. 

 Uraian di atas ini memberi isyarat bahwa perhatian internal 
dari usaha membangun kondisi keluarga ada pada memahami iklim 
kehidupan rumah tangga. Dua istilah rumah tangga dan keluarga ini 
sebetulnya isinya hanya satu dan sama, yakni semua warga rumah 
tangga yang memiliki relasi kekeluargaan yang sangat rapat dan intim. 
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Perilaku sosial rapat dan intim harus ditunjukkan melalui kesediaan 
untuk terbuka satu terhadap yang lain, terlebih berkenaan dengan 
kebiasaan mengevaluasi semua model pendampingan (dan pendidikan) 
dalam rumah tangga. Yang sering terjadi dalam masyarakat adalah, 
bahwa matra pendidikan selalu dengan setia dan tekun menjalankan 
kegiatan memberi pendampingan. Namun hal itu akhirnya macet 
ketika tidak ada usaha untuk membuat evaluasi yang cermat dan 
menyeluruh sebelum mengakhiri satuan program yang sedang berjalan 
dan atau memulai kegiatan baru di rumah tangga masing-masing.  

 Mengapa harus evaluasi? Evaluasi yang dimaksud di sini, tidak 
saja sekedar menilai dengan menakar angka tertentu, melainkan lebih 
pada menimbang dengan ukuran dan pertimbangan moral-etik dan 
agama mengenai pantas atau tidaknya suatu program atau paket 
pendidikan dan model pendampingan. Justru dari evaluasi yang 
terfokus inilah dapat dibaca seberapa jauh dialog dan relasi selalu 
bekerja dalam menata mutu kehidupan dalam rumah tangga di desa 
dan kampung. Pernah terjadi seperti yang direkam penulis di tempat 
penelitian, ada satu rumah tangga yang sedang aktif mengikuti sebuah 
program pendampingan. Namun agak ganjil oleh karena sepanjang 
terjadi pendampingan tersebut, relasi dan dialog terputus antara sesama 
warga rumah tangga. Hasilnya justru muncul pro dan kontra mengenai 
kegiatan pendidikan dan pendampingan dalam rumah tangga tersebut.    

 Untuk itu menurut hemat penulis, sasaran dari berbagai jenis 
atau pola dan sistem pendidikan serta pendampingan keluarga-
keluarga, harus sedapat mungkin membuat rumah tangga itu selalu 
merasa haus dan lapar untuk membangun relasi dan dialog. Relasi dan 
dialog itu sangat penting dibangun di antara anggota keluarga, agar 
rumah tangga menjadi lembaga kehidupan yang bermartabat. Jika tidak 
ada relasi dan dialog maka rumah tangga mati, dan dengan sendirinya 
segala yang tidak menyenangkan akan tumbuh dan merenggut 
perhatian semua warga rumah tangga tersebut. Bahkan justru rumah 
tangga yang selalu membiasakan para anggotanya berdialog dan 
membangun relasi satu terhadap yang lainnya, maka selalu terbuka 
peluang dan kemungkinan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang 
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muncul, besar dan sekecil apapun. Sekarang menjadi jelas di sini bahwa 
pendulum karya pendidikan dan pendampingan harus selalu tertuju 
pada adagium berikut, rumah tangga adalah kunci kehidupan keluarga, 
dan keluarga merupakan penentu kehidupan masyarakat yang beradab. 

 

CitCitCitCitra Kemiskinan Masyarakatra Kemiskinan Masyarakatra Kemiskinan Masyarakatra Kemiskinan Masyarakat    

 Apapun istilah yang digunakan manusia dan masyarakat untuk 
menyebut fenomena kemiskinan, selalu saja ada perasaan yang sama 
yakni dilihat sebagai kondisi kehidupan yang tidak bersahabat dengan 
manusia dan masyarakat. Mengapa tidak bersahabat? Oleh karena 
fenomena tersebut selalu berada di luar harapan manusia. Tidak pernah 
ada seseorang pun atau masyarakat yang mendambakan kemiskinan. 
Kemiskinan hanyalah sebagai akibat dari perhatian manusia dan 
masyarakat yang tidak seimbang mengusahakan kehidupan yang layak 
dan beradab. Berikut akan dilihat beberapa perspektif mengenai cita 
rasa kemiskinan yang sama, sebagai landasan diskusi selanjutnya.       

Kemiskinan RelatifKemiskinan RelatifKemiskinan RelatifKemiskinan Relatif        dan Absolutdan Absolutdan Absolutdan Absolut    

Masih dalam kaitan dengan pemikiran sebelumnya, berikut 
dapat dilihat perspektif beberapa pakar mengenai klasifikasi dari 
fenomena sosial kemiskinan dalam masyarakat setiap hari. Terungkap 
satu dua gejolak sosial yang dikategori ke dalam dua perspektif, yakni 
kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Menurut Briscoe ( 2015: 6), 
Lemus (2015: 169), Arabaci, (2016: 1329), Gallet (2010: 9).  Maksud 
dari kemiskinan ekstrim atau absolut adalah model ketidak-mampuan 
rumah tangga atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 
pokok. Dimana warga masyarakat mengalami sungguh-sungguh 
kekurangan berkenaan dengan kebutuhan dasar untuk hidup dan 
bertahan. Sedangkan kemiskinan relatif,terjadi apabila kehidupan 
rumah tangga atau masyarakat yang berada  masih di bawah 
kemampuan masyarakat sekitar. Artinya hal kemiskinan itu terjadi 
secara relatif apabila cara hidup dan pendapatan lebih buruk dari 
standar hidup dalam suatu negara atau daerah. Oleh karena itu mereka 
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berjuang untuk  hidup normal dan berpartisipasi dalam kegiatan 
ekonomi, sosial dan budaya bersama warga masyarakat lainnya.    

Sebetulnya hal yang sangat lumrah terjadi ketika ada 
kecenderungan untuk memberi stempel atau mengelompokan rumah 
tangga sebagai kelompok orang miskin. Kelompok tersebut dijadikan 
target penyelesaian persoalan yang dihadapi pihak berkepentingan 
menurut kaca mata orang yang berada di luar kelompok. Dalam 
praktek, penggunaan istilah kemiskinan relatif tidak mencerminkan 
secara persis prevalensi dan tingkat keparahan kemiskinan yang terjadi 
dalam masyarakat secara umum (Arabaci, 2016: 1329). Itu berarti 
pengelompokkan warga masyarakat atau rumah tangga ke dalam dua 
jenis kemiskinan tersebut, tidak mutlak terjadi dalam kehidupan 
manusia dan masyarakat setiap hari. 

Walau harus diakui bahwa rumah tangga yang dikelompokkan 
miskin relatif, sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun 
masih berada di bawah kemampuan rumah tangga sekitarnya. 
Kemiskinan relatif bersumber dari masing-masing rumah tangga yang 
merasa miskin. Dalam hal ini sesungguhnya dikatakan bahwa ukuran 
sebuah rumah tangga miskin adalah hasil perbandingan kondisi rumah 
tangga tersebut dengan kondisi rumah tangga lainnya. Tolok ukur 
kemiskinan rumah tangga ini sebenarnya tidak obyektif, karena 
menurut Miller (1971),  kemiskinan senantiasa ditentukan oleh 
keadaan sekitarnya, bukan dari lingkungan orang yang bersangkutan. 
Itu artinya kemiskinan tidak berdasarkan dari dirinya sendiri, 
melainkan selalu merupakan hasil dari suatu perbandingan antar-
warga masyarakat satu terhadap lainnya. 

Budaya KemiskinanBudaya KemiskinanBudaya KemiskinanBudaya Kemiskinan    

Sebetulnya harus diperhatikan di sini bahwa apa yang disebut 
dengan kata 'miskin' itu merupakan sebuah fenomena umum dalam 
masyarakat di mana saja, yang memang selalu tidak mutlak. Menurut 
Flanagan (1994), ada dua pandangan yang berbeda tentang kemiskinan, 
yaitu culturalist dan structuralist. Kemiskinan kultural berkaitan erat 
dengan sikap seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak mau 
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berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari 
pihak lain yang membantunya. Pandangan kulturalis yang berasal dari 
kata kultur (Belanda:  cultuur) cenderung menyalahkan kaum miskin, 
oleh karena mereka dinilai gagal memanfaatkan kesempatan yang ada. 
Buntut dari kegagalan tersebut, mereka lantas terjebak dalam 
fenomena tersebut, yang disebut budaya miskin. Sedangkan pandangan 
strukturalis beranggapan bahwa, sumber kemiskinan tidak terdapat 
pada diri orang miskin itu sendiri, melainkan fenomena kemiskinan itu 
sebagai salah satu akibat dari faktor eksternal berupa perubahan 
periodik dalam bidang sosial dan ekonomi. Artinya ketika orang 
mengalami perubahan periodik, antara lain seperti kehilangan 
pekerjaan, rendahnya tingkat upah, diskriminasi dan sebagainya, maka 
dengan sendirinya mereka terkategori dalam kelompok masyarakat 
miskin.  

Implikasi dari dua pandangan di atas ini berbeda, yaitu bahwa 
pada konsep kulturalis perlu dilakukan perubahan aspek kultural 
misalnya merevisi (atau mengubah) tradisi, kebiasaan dan budaya 
hidup. Sedangkan pada konsep strukturalis, perlu dilakukan perubahan 
struktur kelembagaan seperti kelembagaan ekonomi, sosial dan 
kelembagaan lain yang terkait. Kemiskinan struktural dan kultural 
merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi struktur dan 
faktor-faktor adat budaya dari suatu daerah tertentu yang 
membelenggu seseorang (Sudantoko, 2009: 43-46). Benang merah yang 
dapat ditarik dari penjelasan di atas adalah bahwa fenomena 
kemiskinan selalu dipengaruhi oleh faktor tradisi, kebiasaan dan 
budaya serta struktur kehidupan manusia. Peran dari tradisi (dan 
budaya) serta struktur kehidupan manusia dalam proses pengentasan 
kemiskinan dalam masyarakat akan dibahas kemudian.     

Lebih lanjut istilah kemiskinan merupakan suatu kondisi 
dimana warga masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Sedangkan pemiskinan merupkan proses menjadi miskin 
artinya lebih tepat diakui  sebagai penyebab, yang darinya muncul 
kemiskinan sebagai sebuah gejolak sosial. Oleh karena itu istilah 
kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural tidak tepat digunakan 
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untuk menunjuk keadaan yang terjadi  pada suatu kelompok tertentu 
tetapi diakui sebagai penyebabnya saja. 

Pada sisi tertentu, budaya miskin terjadi karena keterbatasan 
inidividu atau rumah tangga dalam akses jaringan dan struktur untuk 
memperoleh kesempatan pekerjaan dan sumber daya. Hal ini terjadi 
karena rendahnya pendidikan, sistem birokrasi serta peraturan formal 
yang berlaku. Kemiskinan yang terjadi awalnya hanya masalah 
ekonomi akan tetapi karena dibiarkan terlalu lama maka berakibat 
pada masalah lainnya, contohnya muncul kriminalitas, budaya malas. 

Dari pemikiran di atas, perlu dijelaskan sekali lagi mengenai 
kemiskinan struktural, hal itu sebetulnya merupakan ketidak-
mampuan sistem dan struktur untuk menyediakan peluang bagi 
individu atau rumah tangga guna mendapatkan kesempatan kerja. Di 
sisi lain struktur yang ada tidak mampu memfasilitasi rumah tangga 
dengan sumber daya yang tersedia seperti sumber daya alam, sumber 
daya yang disediakan oleh pemerintah atau oleh wilayah lokal. 
Sehingga sangat jelas bahwa kemiskinan dalam masyarakat secara 
struktural, tidak pernah selesai dalam proses pengentasannya. Hal ini 
disebabkan  karena program penanggulangannya bersifat proyek, 
insidental, dan tidak berkelanjutan serta juga tidak mengena pada 
substansi masalah kemiskinan atau menyentuh akar masalah 
kemiskinan yang sebenarnya.  

Dalam kehidupan masyarakat setiap hari,  apa yang disebut 
budaya selalu tertuju pada hal-hal yang baik dan bermartabat. Karena 
itu tradisi dan budaya misalanya,tidak pernah mengajarkan atau 
memelihara orang malas atau melarang orang untuk hidup dalam 
kebersamaan. Misalnya pada saat seseorang mengalami kesulitan untuk 
menghidupi rumah tangganya, maka pasti saja segera datang bantuan 
dari tetangga ataupun keluarga. Istilah kultural dalam pemahaman 
kemiskinan sebagai sebuah fenomena sosial, merupakan istilah yang 
dalam Ilmu Sosiologi digambarkan sebagai tingkatan masyarakat yang 
dibedakan oleh pendidikan, pekerjaan, penghasilan. Karena itu sekali 
lagi, pada kehidupan masyarakat pedesaan disadari bahwa penyebab 
kemiskinan bukan saja faktor sosial dan  ekonomi semata. Masih ada 
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faktor lain seperti tradisi dan budaya. Dengan kata lain, dalam 
kenyataannya ternyata masalah penyebab fenomena kemiskinan 
masyarakat itu sebetulnya sesuatu yang bersifat multi-dimensi (Jaupi, 
2015: 64; Irimie, 2014: 239; Victor, 2014: 1). Realitas sosial yang 
mengitari kehidupan manusia dan masyarakat selalu terjadi dalam 
hubungan timbal balik, yakni seluruh aspek kehidupan masyarakat 
senantiasa saling menentukan (konstruktif), dan bahkan saling 
menghidupkan (simbiosis). Oleh karena itu strategi pengentasan 
kemiskinan juga perlu menggunakan pendekatan multifungsional 
(Mercado, 2016: 101).  

Pengentasan kemiskinan seyogyanya dimaknai sebagai 
perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat terutama rumah tangga 
miskin dalam bingkai integrasi budaya dan kelembagaan. Sekali lagi, 
pada hakekatnya kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh ketidak-
mampuan ekonomi, melainkan kegagalan untuk memenuhi hak-hak 
dasar manusia dan masyarakat. Sementara itu kemiskinan yang sama 
merupakan akibat diskriminasi perlakuan terhadap individu atau 
kelompok tertentu, semisal terhadap laki-laki dan perempuan, dalam 
rangka memperoleh penghidupan yang layak dan bermartabat. 
Berbagai pikiran yang disampaikan di atas telah menunjukkan dua 
kelompok besar yang memaknai kemiskinan sebagai sebuah 
ketimpangan dalam hidup bermasyarakat. Kelompok pertama 
menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh si miskin itu sendiri 
dan kelompok kedua melihat kemiskinan disebabkan oleh faktor 
eksternal.  

Menurut Sutrisno (1993), ada dua sudut pandang dalam 
memahami substansi kemiskinan di Indonesia. Kelompok pertama 
adalah para pakar dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
yang mengikuti pikiran kelompok agrarian populism. Menurut mereka 
kemiskinan itu secara hakiki merupakan sebuah masalah campur 
tangan yang terlalu luas dari negara dalam kehidupan masyarakat pada 
umumnya, dan secara khusus masyarakat pedesaan. Pandangan 
tersebut sebetulnya bemaksud untuk mengatakan bahwa seyogyanya 
orang miskin itu haruslah diberdayakan untuk menjadi pelaku 
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pembangunan, agar pada gilirannya mereka juga dapat menikmati hasil 
pembangunan, yang justru mereka sendiri terlibat aktif di dalamnya. 
Kedua, kelompok para pejabat, yang melihat secara berbeda. Mereka 
melihat inti dari masalah kemiskinan sebagai satu perkara tradisi dan 
budaya. Sesuai refleksi mereka, orang menjadi miskin karena tidak 
memiliki etos kerja yang tinggi, dan pula tidak memiliki jiwa 
wiraswasta, serta mutu pendidikan mereka rendah. Di samping itu, 
kemiskinan juga terkait dengan kualitas sumberdaya manusia. Dengan 
demikian, jika dilihat dari sisi penyebabnya, maka kemiskinan dapat 
digolongkan dalam pemiskinan struktural, budaya miskin dan miskin 
karena dari alam atau secara natural. Pemikiran di atas ini diteruskan 
dan kemudian dipertegas oleh Sachs (2005: 226) bahwa semua orang 
miskin di seluruh dunia diperhadapkan dengan kondisi struktur 
kehidupan manusia dan masayarakat.  

Kelompok Masyarakat MiskinKelompok Masyarakat MiskinKelompok Masyarakat MiskinKelompok Masyarakat Miskin    

Sebetulnya tidak ada ungkapan yang tepat mengenai sub bagian uraian 
ini. Dalam arti sub judul seperti terpajang di atas, itu memang sama 
sekali tidak relevan untuk dibahas tersendiri. Namun berkenaan 
dengan beberapa istilah dan terlebih pemikiran para pakar mengenai 
klasifikasi fenomena kemiskinan dalam masyarakat, maka judul sub 
bagian ini dinilai sangat membantu untuk memahami kondisi 
kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari. Kemiskinan 
disebabkan oleh kondisi struktur perekonomian yang timpang secara 
sosial dalam masyarakat, baik karena kebijakan ekonomi pemerintah 
(nasional), maupun akibat penguasaan faktor-faktor produksi oleh 
segelintir orang, serta juga adanya monopoli, kolusi antara pengusaha 
dan pejabat dan lain sebagainya.  

 Inti yang disajikan di sini adalah bahwa kemiskinan struktural 
ini terjadi sebetulnya karena faktor-faktor buatan manusia sendiri. 
Kemiskinan struktural menurut Selo Sumarjan (1980), adalah 
kemiskinan yang ditimbulkan oleh karena struktur sosial masyarakat 
itu sendiri. Struktur sosial yang ada ternyata tidak secara efektif 
memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya, dan yang 
selama ini tersedia secara melimpah. Kemiskinan struktural adalah 
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proses kemiskinan yang bersumber dari struktur sosial yang berlaku 
dalam masyarakat. Antara lain seperti (1) pembagian warisan tanah 
leluhur. Dalam praktek kehidupan masyarakat pedesaan dikenal 
pembagian tanah leluhhur kepada anak-anak. Anak yang hidup dan 
menetap di tempat lainnya tidak memperoleh pembagian warisan 
tanah, khususnya yang telah menikah  baik anak perempuan 
(patrilineal) maupunanak laki-laki. Hal ini terus berlanjut sehingga 
keturunan tersebut tidak diakui pada generasi berikutnya.  

 (2) Hasil panen yang tidak cukup karena luas tanah yang 
dimiliki warga ternyata berukuran sangat kecil. Berlakunya hukum 
pembagian warisan berakibat pada kepemilikan luas lahan pada 
generasi berikutnya menjadi sangat sempit. Karena yang selama ini 
terjadi adalah produktivitas pertanian tergantung pada luas lahan. (3) 
Individu dalam rumah tangga yang tidak terpelajar dan tidak terlatih 
(unskilled labourers). Kondisi yang sangat memprihatinkan ini turut 
memberikan kontribusi bagi semakin munculnya fenomena 
kemiskinan dalam masyarakat. (4) Warga masyarakat tidak memiliki 
modal dan fasilitas yang memadai, sedangkan berbagai kegiatan dalam 
masyarakat harus ditunjang oleh modal dasar dan fasilitas yang cukup. 
(5) Nampaknya tidak ada dukungan dari pihak pemerintah, khususnya 
apresiasi terhadap berbagai kegiatan dalam rumah tangga di pedesaan.  

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Sumarjan 
(1993),bahwa budaya miskin adalah tata hidup yang mengandung 
sistem kaidah serta sistem nilai tertentu. Kelompok masyarakat miskin 
seperti ini selalu menganggap bahwa taraf hidup miskin disandang oleh 
suatu masyarakat pada suatu waktu, hal itu sebetulnya adalah wajar 
dan tidak perlu diperbaiki. Kemiskinan yang diderita oleh masyarakat 
tertentu (kelompok masyarakat miskin) dianggap sudah menjadi nasib 
dan tidak mungkin diubah. Karena itu manusia dan masyarakat harus 
menyesuaikan diri pada kemiskinan itu, agar jiwa tidak merasa resah 
dan akhirnya mengalami frustrasi secara berkepanjangan. Jika hal ini 
diwariskan secara turun-temurun, maka disebut dengan istilah  budaya 
miskin yang terkulminasi dalam pengertian kelompok masyarakat 
miskin.  
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Jika dicermati, maka dapat dikatakan di sini bahwa budaya 
miskin muncul karena faktor mental anggota rumah tangga yang 
mendorong orang untuk hidup miskin. Berikut ada sekurang-
kurangnya dua perilaku sosial yang dapat menunjang pemikiran 
tersebut. Pertama, perilaku malas bekerja tapi ingin hidup enak 
(mental easy going). Ketika ada kebutuhan yang semakin meningkat, 
tentunya yang serta merta dilakukan adalah upaya penawaran jasa 
tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan dengan upah yang tidak 
seimbang. Ada juga warga masyarakat yang aktif mengumpulkan hasil 
hutan, semisal kemiri, asam, madu, dan lain-lain. Kedua, semakin 
rendahnya kreativitas dan tidak ada keinginan untuk hidup lebih maju. 
Hal ini terkait dengan pendidikan, yang ternyata sangat minim, dan 
bahkan warga masyarakat tidak pernah mengenyam pendidikan sama 
sekali sehingga mereka lebih mengandalkan pengalaman mengenai 
suasana kehidupan pada lingkungannya.  

Sekali lagi, sering terjadi dengan sangat cepat bahwa pola 
penilaian pihak luar mengenai akar dari budaya miskin, selalu 
dikembalikan ke pundak berbagai faktor adat, tradisi dan budaya, yang 
ternyata senantiasa membelenggu mindset seseorang untuk tetap 
melekat pada kenyataan kemiskinan tersebut. Budaya miskin 
cenderung mengarahkan masyarakat pada sikap apatis, pasrah pada 
nasib, kehidupan yang serba boros dan bahkan tidak kreatif sekalipun 
ada bantuan dari pihak luar. Sikap dan pandangan kelompok yang 
menganggap kemiskinan sebagai hal yang biasa, antara lain oleh Taylor 
(2007), ketika mengatakan bahwa kemiskinan merupakan sesuatu 
’kondisi yang menyebabkan penderitaan’. Menurutnya, pola hidup 
sederhana ada dalam komunitas-komunitas yang agak stabil dan lebih 
kuat, bahkan pola itu semakin meningkat. Apa yang tampak dari luar 
sebagai kondisi hidup yang mengerikan, namun bagi orang-orang yang 
berada di dalam situasi tersebut, hal itu merupakan realitas hidup 
harian yang tidak menutup kemungkinan bagi berkembangnya rasa 
senang atau kepuasan.  

Kemiskinan yang digambarkan oleh Taylor menunjukkan, 
bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak menyadari 
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kemiskinan yang dialaminya sebagai suatu masalah. Sekalipun mereka 
memandang kemiskinan sebagai suatu masalah tetapi tidak berupaya 
untuk mengatasi masalah dan keluar dari kondisi miskin yang melilit 
dirinya. Kondisi terbiasanya penderitaan dan perangkap kemiskinan 
sebagaimana digambarkan Taylor,terutama dapat dilihat pada 
kelompok-kelompok yang secara turun-temurun selalu berada dalam 
stratifikasi sosial paling bawah. Kelompok masyarakat seperti ini 
cenderung menerima kemiskinan sebagai nasib. Mereka tidak 
menangkap peluang dalam perkembangan dan pembangunan di 
sekitarnya, bahkan seringkali enggan atau takut untuk memulai sesuatu 
yang baru. 

Dalam konteks kelompok masyarakat miskin, apa yang disebut 
sebagai budaya miskin selalu merupakan sebuah kondisi miskin yang 
dialami masyarakat, termasuk segala yang terjadi karena adanya 
legalisasi dan penguatan komunitas terhadap sikap dan perilaku negatif 
anggota rumah tangga. Rendahnya motivasi dan minat kompetisi 
warga untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, memang tidak 
dipandang sebagai suatu masalah oleh komunitas bahkan sebaliknya 
apabila ada warga yang menunjukkan tingkat partisipasi dan tindakan 
proaktif yang tinggi, justru akan menimbulkan kecemburuan sosial, 
dan bahkan dianggap sebagai upaya untuk menonjolkan diri, atau sikap 
menimbulkan persaingan dan kesenjangan di antara mereka sendiri. 
Berbeda dengan kemiskinan natural yang justru dipahami sebagai 
kemiskinan yang terjadi secara alami, antara lain disebabkan oleh 
faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya 
sumber daya alam (Muttaqim, 2006). 

Untuk melengkapi catatan mengenai kelompok masyarakat 
miskin dalam kaitannya dengan jenis-jenis kemiskinan yang telah 
dipertentangkan oleh berbagai ahli di atas, maka dapat disebutkan di 
sini salah satu dimensi penting yakni ketimpangan pendapatan. 
Menurut Sarasutha dan Noor dalam Supadi dan Akhmad Rozany 
(2008), diklaim bahwa ketimpangan pendapatan di pedesaan banyak 
dipengaruhi oleh kondisi agro-ekosistem setempat. Artinya 
produktivitas sumber daya alam di suatu wilayah pedesaan ternyata 



 

89 

mempunyai hubungan timbal balik dengan kemiskinan, baik sebagai 
penyebab maupun sebagai akibat. Sumber daya alam sebagai aset 
masyarakat dalam rumah tangga, yang secara hakiki berperan sangat 
besar dalam konteks sebagai sumber pendapatan rumah tangga 
pedesaan. Kehidupan rumah tangga petani di pedesaan sangat 
tergantung pada sumber daya alam yang tersedia. Tingkat produktivitas 
sumber daya alam yang rendah dapat mengakibatkan masyarakatnya 
miskin. Sebaliknya ketidakmampuan masyarakat untuk mengelola 
sumber daya alam, hal ini selalu mengakibatkan masyarakat selalu 
menjadi miskin. Dengan demikian kompetensi individu dan 
ketersediaan sumber daya alam sangat menentukan kehidupan 
masyarakat rumah tangga pedesaan ke depan.   

 Peneliti menggunakan gambar berikut sebagai dasar pijak 
pembahasan selanjutnya: 

Gambar 2.1. Aspek-aspek Kemiskinan 

 

EKONOMI 

 

 

KELEMBAGAAN 

 

SOSIAL 

 

 

BUDAYA 

Sumber: Data Primer, 2018 

Dalam perspektif kelompok masyarakat miskin, ekonomi 
rumah tangga terkait dengan pola kehidupan yang tidak terlepas dari 
harta kekayaan, kemampuan memanfaatkan sumber daya yang 
dimiliki, dan kemampuan akan akses. Kelembagaan terkait dengan 
nilai dan norma dan peran kelembagaan yang dimiliki dalam 
masyarakat setempat yang ikut memengaruhi perilaku rumah tangga. 
Aspek sosial terkait sumberdaya manusia sebagai pelaku utama yang 
meliputi relasi sosial dan perilaku manusia dalam rumah tangga. Lalu 
dimensi budaya terkait dengan kebiasaan dan tradisi yang berlaku juga 
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ikut menentukan tindakan warga masyarakat dalam kehidupan rumah 
tangga. 

Penjelasan mengenai 'aspek kelembagaan' dan 'aspek 

budaya' dalam gambar 2.1. mengutamakan tekanan yang diberi 

pada subyek yang mengamati keempat hal konstruktif di atas. 

Pemahaman kelembagaan merujuk pada pemahaman mengenai 

nilai dan norma serta peran yang dimiliki warga masyarakat. Itu 

berarti arti kelembagaan dimaksud adalah faktor-faktor eksternal 

(serentak internal) yang mengikat persekutuan atau pertemuan 

dalam satuan-satuan lembaga yang dimaksud. Sedangkan aspek 

budaya merujuk pada analisis dan refleksi berkenaan dengan 

kebiasaan, tradisi dan berbagai perilaku sosial masyarakat setiap 

hari. 

Pandangan yang sangat berbeda antara kelembagaan (social 

institution) dan organisasi (social organization) semakin jelas. 

Istilah “kelembagaan” untuk menyebut sistem sosial, yang 

seyogyanya terdapat dua komponen yaitu “aspek kelembagaan” dan 

“aspek keorganisasian”. Menurut Uphoff (1986: 8-9), istilah 

kelembagaan (social institution) dan organisasi (social 

organization) digunakan dalam mengungkapkan kelompok sosial, 

grup, bentuk sosial lainnya yang sejenis. Dalam praktek acapkali 

istilah Kelembagaan lebih digunakan karena bermakna social yang 

mengandung budaya local, dan kata organisasi mengandung makna 

formal. Kelembagaan (social institution) lebih terarah pada perilaku 

yang meliputi nilai, norma, dan aturan-aturan sedangkan organisasi 

lebih menekankan peran dan struktur. Makna  Kelembagaan dan 

organisasi belum ada kesepahaman (Soemardjan dan 

Soemardi,1964: 61; Horton dan Hunt: 1984). Namun kelembagaan 

disebut dengan cultural dan organisasi disebut dengan Struktur oleh 

Koentjaraningrat dan Colley dalam Soemardjan dan Soemardi 

(1964: 75). Pada awal tahun 1950-an, istilah kelembagaan terfokus 

pada aspek-aspek nilai, norma dan perilaku; organization terfokus 

pada struktur. Pada lain sisi Knight (1952: 51) berpendapat 

Kelembagaan memiliki dua bentuk, yaitu yang terbentuk dalam 
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masyarakat itu sendiri (invisible hand), dan yang merupakan 

bentukan atau datang dari luar masyarakat yang disebut organisasi. 

Selanjutnya dipertegas oleh Uphoff (1986: 9) kelembagaan (atau 

organisasi) memiliki dua bentuk, yaitu organisasi dalam bentuk 

roles (peran) dan structur yang memiliki role oriented dan rule-

oriented, dan sesuatu yang mempengaruhi perilaku berupa norma 

berfokus pada rules yang diturunkan dari nilai yang hidup dalam 

suatu kelompok masyarakat.  Beals (1977: 423-4) berpendapat 

organisasi dapat dipandang dari sisi struktural artinya terkait dengan 

hubungan antara organisasi dan proses aktifitas atau batasan 

berperilaku yang boleh atau tidak boleh dari setiap anggotanya. 

Ketidaksepahaman  makna tentang ‘institution’ dan 

‘organization’, karena penggunaan istilah institution. “…… some 

authors consider than an institution; whatever the scope of 

behaviour referred to, also involves a structure and perhaps a 

‘material elemen’. Other writers emphatically reject this 

suggestion” (Mitchell, 1968: 100). Namun institution patut 

dibedakan dengan organization (Chinoy,1962; Horton dan Hunt 

,1984: 211; Mitchell, 1968: 100; Mac Iver,1949; Broom dan 

Selznik,1963). 

Kelembagaan semakin mencirikan lapisan bawah dan lemah 

yang memiliki aturan dan norma yang dikembangkan dan dipelihara 

oleh masyarakat itu sendiri dan organisasi mencirikan lapisan 

tengah dengan orientasi ke atas dan kota” (Tjondronegoro, 1999: 

22; Brewer dalam Dove, 1985). Demikian pula tujuan akhir 

organisasi yang melembaga, atau kelembagaan berorganisasi 

(Norman Uphoff ,1986: 8;Huntington,1965: 378). 

 Dari bahasan di atas, terlihat bahwa ada 3 hal yaitu 

kelembagaan, perilaku dan struktur. Kelembagaan merupakan 

sebutan yang lebih tinggi, yang mencakup perilaku dan struktur, 

yang sejajar kedudukannya dengan sebutan organisasi . Sedangkan 

perilaku dibentuk dari norma, nilai, dan lain-lain. Sementara 

struktur berperan sebagai aspek statis yang menjamin 

berlangsungnya suatu kelembagaan. Norma sosial, diciptakan untuk 

melaksanakan fungsi masyarakat (Taneko, 1993;W. Hamilton 

dalam Johnoson, 1960: 22).  
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George C. Hommans dalam The Human Groups, tahun 

1950, dengan tekanan pada sistem sosial menyatakan bahwa social 

organization merupakan “…… the interrelated parts of social 

system are interaction, and sentiment” (Mitchell, 1968: 173). 

Dengan pengertian yang relatif sama, Herbert Spencer dalam The 

Principles of Sociology, terbit tahun 882, berpendapat bahwa apa 

yang dimaksud dengan ‘organisasi sosial’ mengarah  kepada adanya 

hubungan baik berupa integrasi maupun diferensiasi yang terjadi 

dalam bidang ekonomi, politik, dan bagian lain dalam masyarakat. 

Hubungan tersebut dibutuhkan karena tiap bagian memiliki peran 

yang berbeda-beda. Talcot Parsons menyatakan bahwa semua 

sistem sosial diorganisasikan dalam kesadaran bahwa mereka 

berbeda secara struktural. Jadi, tekanannya ada pada peran yang 

disadari berbeda, dan stuktur. ‘Peran’ dan ‘struktur’ inilah yang 

menjadi fokus “organisasi sosial”. 

Demikian pula dengan Beals et al. (1977: 437) yang melihat 

bahwa struktur sosial memfokuskan pada penggunaan kata 

“struktur’ merupakan perluasan dari konsep struktur yang biasa 

digunakan dalam mengkaji masyarakat, yang berkenaan dengan 

status, posisi, peran, serta label.  

Jadi pengertian dari kelembagaan adalah wadah yang 

menata suatu sistem sosial yaitu melakukan usaha untuk mencapai 

tujuan tertentu yang menfokuskan pada perilaku dengan nilai, 

norma, dan aturan yang mengikutinya, serta memiliki bentuk dan 

area aktivitas tempat berlangsungnya. 

Budaya pada perspektif penjelasan ini dibedakan dari 

kelembagaan oleh karena sekali lagi kelembagaan concerned pada 

pertimbangan tata krama makna, nilai dan arti secara internal. Lalu 

budaya memang tidak dapat dipisahkan dari lembaga, namun yang 

ditekankan di sini justru kebiasaan atau habitus tertentu ketika 

manusia dan masyarakat berhadapan dan mengambil sikap pada 

tataran nilai dan makna tertentu dalam kehidupan bersama setiap 

hari. 

Budaya merupakan cara hidup seseorang atau kelompok 

orang yang diwariskan secara turun temurun. Ditekankan budaya 

adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang 
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merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu 

anggota masyarakat tertentu. Budaya memengaruhi banyak aspek 

kehidupan, di antaranya agama, adat istiadat, politik, bahasa, 

pakaian, bangunan, hingga karya seni. Hakekat Budaya adalah 

cinta,rasa dan karsa. 

Indikator Pengukuran KemiskinanIndikator Pengukuran KemiskinanIndikator Pengukuran KemiskinanIndikator Pengukuran Kemiskinan    

Sejenak kita kembali mengkaji lebih dalam dua jenis 
kemiskinan, yang justru merupakan perbedaan cara pandang dalam 
mengapresiasi fenomena kemiskinan (Bdk. sub bagian 2.4.1.). 
Pengertian kemiskinan absolut lebih banyak digunakan oleh 
pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada berbagai 
sektor pelayanan publik, misalnya di bidang pangan, kesehatan, 
pendidikan dan perumahan. Untuk mengukur kemiskinan dan kriteria 
penduduk miskin maka pemerintah menggunakan pendekatan 
pendapatan atau pengeluaran penduduk untuk pemenuhan kebutuhan 
dasar minimum, pendekatan pendapatan rata-rata per-kapita dan 
pendekatan klasifikasi keluarga sejahtera seperti yang digunakan oleh 
BKKBN.  

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan 
pengeluaran minimum makanan yang setara dengan 2.100 kal/hari 
ditambah pengeluaran bukan makanan (perumahan dan fasilitasnya, 
sandang, kesehatan, pendidikan, transport dan barang-barang lainnya). 
Pada tahun 2008, BPS menetapkan lagi 8 variabel yang dianggap layak 
dan operasional sebagai indikator untuk menentukan rumah tangga 
miskin, yaitu: 1) luas lantai per-kapita, 2) jenis lantai, 3) air 
minum/ketersediaan air bersih, 4) jenis jamban/wc, 5) kepemilikan 
aset, 6) pendapatan per-bulan, 7) pengeluaran, khususnya persentase 
pengeluaran untuk makanan dan 8) konsumsi lauk pauk. 

Dari pendekatan BPS, kemiskinan hanya diukur secara 
bendawi yang dimiliki dan  hanya yang kelihatan. Namun dari hasil 
wawancara  ternyata model penanganan seperti itu dinilai kurang 
efektif. Berdasarkan rangkaian pemikiran di atas peneliti berpendapat 
bahwa indikator kemiskinan jangan hanya dilihat dari faktor 
kepemilikan bendawi (fisik material) saja pada saat dilakukan 
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pengumpulan data, melainkan juga patut dilihat dan diperhitungkan 
dari aspek non material seperti belas kasih dan hati nurani sebagai 
bentuk solidaritas. Perwujudan belas kasih artinya adanya 
pengorbanan bendawi dan waktu kerja. Jika hanya dilihat dari aspek 
material dan fisik saja boleh dikatakan kelayakan hidup hanya diukur 
dari satu sisi. Artinya ketika seseorang tidak memiliki harta maka ia 
dianggap seolah-olah tidak berdaya dan langsung dikelompokkan 
sebagai orang miskin. Karena ukuran bagi kehidupan rumah tangga di 
pedesaan termasuk  keterlibatan   seseorang yang dianggap tidak  
miskin tapi tidak berbagi kasih. Jadi jika seseorang yang telah memiliki 
penumpukan bendawi apakah mereka dapat dikatakan bahagia? Dari 
banyak bukti, ternyata mereka merasa tidak nyaman karena senantiasa 
dihantui oleh kekhawatiran mengenai kemungkinan hilangnya 
kekayaan yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun.  

 

Kemiskinan dan DesaKemiskinan dan DesaKemiskinan dan DesaKemiskinan dan Desa    

Dalam sub bagian ini arah diskusi tertuju pada suasana asri dari 
pola kehidupan di desa, yang justru untuk sementara dilihat sebagai 
biang dan sumber munculnya fenomena kemiskinan. Apakah benar 
bahwa desa merupakan akar terjadinya kemiskinan selama ini, maka 
beberapa sub bagian berikut akan masuk lebih dalam untuk 
mengkajinya. Yang pasti terjadi selama ini bahwa kedudukan desa itu 
sangat penting oleh karena di sanalah terdapat sumber kebahagiaan 
yang asri dan bermartabat. Walau harus diakui bahwa selama ini  
terjadi kesalah-pahaman ketika terjadi penanganan yang kurang beres 
terhadap peran dan fungsi desa. Karena itu benar dari uraian 
sebelumnya, bahwa akar kemiskinan ada pada 'jika' dinamika 
kehidupan desa tidak ditangani dengan baik, cerdas dan bermartabat. 
Dalam arti desa yang terlantar adalah sumber kemiskinan bagi manusia 
dan masyarakat. 

Kemiskinan dan Rumah TanggaKemiskinan dan Rumah TanggaKemiskinan dan Rumah TanggaKemiskinan dan Rumah Tangga    

Kehidupan rumah tangga selalu tergantung pada seberapa jumlah hasil 
panen yang diperoleh pada setiap tahun yang dapat menjadi ukuran 
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untuk mengetahui secara  persis mengenai apakah keluarga atau rumah 
tangga yang bersangkutan telah hidup sejahtera atau tidak. Hasil panen 
yang sama juga dapat menjadi ukuran mengenai ada tidaknya 
fenomena kemiskinan dalam masyarakat. Walaupun hasil panen yang 
melimpah ataupun kurang seperti disebutkan di sini, hal itu tidak 
secara otomatis menghasilkan akibat seperti dimaksud.  

Sesuai pengalaman selama ini, terlebih di tempat penelitian, 
rumah tangga atau keluarga-keluarga masih melakukan berbagai usaha 
untuk mengatasi tekanan ekonomi yang dihadapi pada saat 
menghadapi musim panen yang tidak memberi harapan. Keluarga-
keluarga masih secara kreatif menangani berbagai urusan tambahan 
untuk menanggapi kekurangan dari hasil musim panen, antara lain 
dengan cara pemeliharaan serta penjualan ternak atau barang modal 
lain yang dimiliki. Tetapi khusus untuk populasi ternak besar telah 
berkurang bahkan dominan rumah tangga di pedesaan kurang 
berminat untuk mengembangkan ternak besar 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 juga lebih bergantung pada bantuan pemerintah 
berupa beras sejahtera (Prof Daniel Kameo) dari pada aktivitas lainnya 
untuk bertahan hidup. Krisis pangan yang dialami rumah tangga 
menjadi hal yang lumrah bahkan merupakan sahabat akrab, 
keterbatasan akses terhadap sumberdaya dan tidak mempunyai aset 
yang cukup berupa lahan pertanian. Berbagai upaya telah dilakukan 
keluarga-keluarga untuk mengatasi kondisi kemiskinan meskipun 
belum berhasil mengakhirinya.  

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa rumah tangga yang 
berada di wilayah penelitian justru dikategorikan sebagai kelompok 
miskin yang tidak pernah berakhir kecuali kelompok guru sekolah dan 
pegawai negeri. Kemiskinan rumah tangga secara umum cenderung 
dikelompokan menjadi kemiskinan relatif. Stempel kemiskinan relatif 
didasarkan pada standar perbandingan dengan kondisi keluarga pada 
kawasan lainnya. Meski harus diakui bahwa pola pengidentifikasian 
rumah tangga miskin belum dilakukan secara akurat, juga standar 
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pengukuran belum menggambarkan secara tepat pengelompokan orang 
miskin sebagaimana dilansir para pakar sebelumnya.  

Pada spektrum dan titik pandang berbeda, rumah tangga miskin 
juga dapat dipahami dalam konteks “kekurangan  relatif”. Maksudnya 
seperti yang telah terungkap sebelumnya bahwa implementasi kata 
kemiskinan sering hanya dilihat dari dimensi sosial dan  ekonomi. 
Padahal fenomena kemiskinan masyarakat bersifat multi-dimensi 
(Jaupi, 2015: 64; Irimie, 2014: 239; Victor, 2014: 1), yang merangkumi 
juga krisis kelembagaan dan budaya, serta iklim politik yang tidak 
menentu dan kurang memberi ruang gerak kepada keluarga-keluarga. 
Friedman (1979), mengemukakan salah satu dimensi kemiskinan yakni 
perspektif ketidaksamaan kesempatan dari masing-masing rumah 
tangga untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial. Menurutnya 
basis kekuasaan dan kekuatan sosial adalah aset (tanah, perumahan, 
peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang 
memadai), organisiasi sosial politik. Semua kekuatan ini dapat 
dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama serta jaringan 
sosial guna memperoleh pekerjaan, juga mendapatkan barang atau jasa, 
pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta informasi yang 
berguna. 

Rumusan di atas dapat berupa penjelasan lanjutan, bahwa 
tekanan hanyalah pada fenomena kemiskinan sebagai ketimpangan 
yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar orang miskin 
itu sendiri.  Hal seperti ini justru yang menarik perhatian para ahli 
lainnya seperti Chambers (1983), yang kemudian mengatakan bahwa 
kemiskinan dapat dilihat dari dimensi orang miskin itu sendiri (obyek) 
dengan deprivation trap. Walau Chambers sendiri belum menjelaskan 
tentang alasan terjadinya deprivation trap itu. Pemikiran ini kemudian 
dikembangkan oleh Syamsiah Badrudin dengan menggabungkan dua 
sudut pandang tersebut yaitu dari luar kelompok miskin dan dari sisi si 
miskin. Badrudin juga mengembangkan lima unsur keterjebakan yang 
dikemukakan oleh Chambers (1983), yaitu: (1) kemiskinan material, 
(2) kelemahan fisik, (3) keterasingan, (4) kerentanan, dan (5) ketidak-
berdayaan. 
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Temuan dan rumusan sebelumnya diapresiasi secara berbeda 
oleh para pakar. Misalnya menurut Suparlan (1993), Faturchman et al 
(1994), Reitsma et al (1994), fenomena sosial kemiskinan justru 
didefinisikan sebagai ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi 
kebutuhannya setiap hari, baik yang bersifat material maupun non 
material. Kondisi tersebut kemudian memicu pengembangan 
pandangan bahwa, kemiskinan tidak hanya dilihat dari faktor ekonomi 
saja melainkan juga ditinjau dari berbagai matra kehidupan manusia 
dan masyarakat, termasuk di dalamnya aspek politik. Catatan khusus 
mengenai dimensi politik, para pakar berpendapat bahwa aspek politik 
sangat berperan dalam proses pemiskinan masyarakat oleh karena 
manusia dan masyarakat tidak mungkin melepaskan dirinya dari 
dampak politik masyarakat setiap hari (Ellis,1994). Pengalaman di 
negara-negara berkembang atau kawasan serta wilayah dengan 
populasi besar seperti di Indonesia, pengertian kemiskinan masih 
berkutat dengan masalah ekonomi sebagai kebutuhan dasar.  

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya tidak sebanding dengan 
jumlah kebutuhan yang semakin meningkat sebagai akibat 
pertambahan jumlah anggota rumah tangga. Kondisi ketidakmampuan 
seseorang untuk terlibat dalam proses berinteraksi dengan pihak lain 
dan lingkungan guna memenuhi kebutuhan individu dalam rumah 
tangga dan kelompoknya merupakan bagian dari kemiskinan.  

Pada dekade tahun 2000-an, telah dikembangkan pemikiran 
tentang penyebab kemiskinan tidak hanya terkait dengan masalah 
ekonomi dan politik akan tetapi juga dilihat dari sosial psikologis (Ellis 
dalam Suharto, 2006). Jika dilihat menurut aspek ekonomi, kemiskinan 
dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya yang 
dimaksud dalam konteks ekonomi tidak hanya menyangkut aspek 
finansial tetapi meliputi semua jenis kekayaan (wealth) yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Kemiskinan dilihat dari aspek politik, yaitu rendahnya akses 
terhadap kekuasaan. Maksud kekuasaan dalam konteks ini mencakup 
tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan rumah 
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tangga untuk menjangkau dan menggunakan sumber daya. Kemiskinan 
secara sosial-psikologis terkait dengan kekurangan jaringan dan 
struktur sosial yang tidak mendukung dalam proses mendapatkan 
kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. 

Pada titik tertentu peran dan fungsi rumah tangga sangat 
penting bagi usaha pengentasan kemiskinan dalam masyarakat setiap 
hari. Hal biasa namun memiliki kekuatan luar biasa adalah 
memperbaiki fungsi dan relasi antar-warga masyarakat agar mereka 
semua sehati sejiwa menggunakan berbagai peluang dalam rangka 
mengentaskan kemiskinan dalam masyarakat. Hal yang sama perlu 
diperhatikan dalam kehidupan rumah tangga, perlu ada upaya untuk 
merevisi peran dan fungsi setiap anggota rumah tangga, teristimewa 
relasi antar-warga rumah tangga untuk saling bantu membantu 
memberdayakan berbagai kemungkinan yang ada dalam rumah tangga 
masing-masing.      

Kemiskinan dan Usaha Pertanian/PeternakanKemiskinan dan Usaha Pertanian/PeternakanKemiskinan dan Usaha Pertanian/PeternakanKemiskinan dan Usaha Pertanian/Peternakan    

Prinsip dasar seorang petani adalah panen yang baik tentunya 
sebagai modal dasar untuk membangun rumah tangga yang lebih 
berbahagia. Hal yang sama berlaku bagi seorang peternak, yakni hasil 
ternak yang baik pasti menjadi kontribusi yang baik pula bagi usaha 
pengembangan hidup keluarga menjadi lebih sejahtera lahir dan 
bathin. Sesuai pengalaman di lokasi penelitian, pola pertanian lahan 
kering di pedesaan tergantung pada musim hujan. Jika tidak ada hujan 
atau debit air hujan berkurang, maka hal seperti ini mempengaruhi 
perolehan hasil panen dari para petani.  

 Sesuai data dari kawasan penelitian sebagaimana dikatakan 
sebelumnya bahwa jumlah hari hujan per tahun sebanyak 68 hari, 
sedangkan 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. Masyarakat pedesaan 
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mengalami krisis pangan yang terjadi secara berulang dan 
berkesinambungan, seperti sudah dijelaskan di bab sebelumnya dalam 
sub bab perumusan masalah. 

 Pada sisi lain jumlah panenan yang banyak justru sering 
mendorong rumah tangga untuk menjual beras ke pasar dengan 
maksud untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak, biaya 
pesta (pesta adat, pesta nikah, biaya kematian). Memang nampak 
sangat kontras dari perlukisan di atas bahwa sesuai hasil  penelitian, 
sering ditemukan bahwa walau hasil panen kurang, namun keluarga-
keluarga masih memiliki kecendrungan untuk menjual sebagian hasil 
panen tersebut untuk memenuhi kebutuhan lain dalam rumah tangga. 
Jadi di sini terlihat, terjadi desakan dan tekanan dari sekian banyak 
kebutuhan rumah tangga yang tidak diatur dengan baik, sehingga jalan 
satu-satunya adalah menjual hasil panen yang sebetulnya juga tidak 
cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sepanjang tahun.  

Sekali lagi, perolehan data di lapangan memberi isyarat bahwa 
para petani nampaknya lebih cenderung mengharapkan hasil tanaman 
padi sawah tadahan dan tidak mempertimbangkan usaha alternatif 
sebagai motif berjaga-jaga, jika memang terjadi gagal panen. Selama ini 
malapetaka sering menimpa warga masyarakat di daerah penelitian 
akibat 'gagal panen' oleh karena musim hujan tidak menentu. Kondisi 
gagal panen telah berakibat pada kesulitan persediaan pangan untuk 
kebutuhan periode berikutnya. Ketika rumah tangga mengabaikan 
usaha tanaman pangan lainnya seperti tanaman pisang, umbi-umbian, 
justru hal seperti itulah yang membawa akibat pada keamanan 
persediaan pangan tetangga yang tidak terjamin menjelang masa 
panen. Seperti telah disebutkan sebelumnya, jika terjadi persoalan 
kesulitan pangan dalam rumah tangga yang acapkali justru 
membutakan seseorang untuk bertindak menyimpang misalnya 
mencuri ternak tetangga.  

Fenomena sosial lainnya yang terjadi yaitu perubahan 
aktivitas masyarakat petani yang berorientasi pasar. Hal ini merupakan 
peristiwa kemajuan dari masyarakat khususnya rumah tangga petani 
subsisten. Namun peralihan tersebut disebabkan oleh karena peluang 
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pasar dan jika tidak didukung oleh kemampuan berproduksi, maka 
dapat memicu ekses negatif dari petani tersebut. Misalnya hasil 
tanaman tetangga berupa lombok, pepaya, jantung pisang dipanen 
hilang ketika pemiliknya tidak berada di lokasi.     

Bahan makanan pokok utama masyarakat pedesaan hingga 
tahun 1990-an adalah jagung. Namun ada dua hal muncul ketika itu, 
yakni pertama hasil panen jagung semakin berkurang seiring dengan 
berkurangnya lahan pertanian tradisional. Kedua ada kemudahan 
persediaan bahan makanan berupa beras di pertokoan atau kios. Kedua 
hal ini mengakibatkan masyarakat pedesaan telah beralih pada bahan 
pangan beras sebagai makanan pokok. Perubahan pola konsumsi 
masyarakat juga berdampak pada budidaya jenis tanaman pangan lokal 
yang samakin lama semakin punah. Misalnya tanaman seperti umbi-
umbian dan pisang hanya dimiliki rumah tangga tertentu dan juga 
jumlahnya terbatas. Petani cenderung tidak melakukan budidaya 
tanaman jagung, karena tanaman tersebut membutuhkan tenaga yang 
banyak dan waktu yang lama, baik untuk kegiatan pada saat menanam, 
maupun tersiap waktu yang cukup untuk memelihara dan memanen. 
Petani memilih pekerjaan yang mudah dan cepat, yakni menghasilkan 
dalam jumlah yang banyak seperti pertanian lahan basah tadah hujan. 
Jika tidak, maka toko atau pasar adalah ‘kebun’ baru bagi masyarakat 
setiap hari! 

Kemiskinan dan KesejahteraanKemiskinan dan KesejahteraanKemiskinan dan KesejahteraanKemiskinan dan Kesejahteraan    

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kendati tercekik 
kemiskinan, namun selalu ada upaya dari keluarga-keluarga untuk 
mencapai cita-cita hidup yang lebih sejahtera. Hal yang sangat nyata 
adalah hubungan kekeluargaan yang masih sangat kental khususnya 
ikatan secara emosional dalam praktek kehidupan bermasyarakat setiap 
hari. Praktek tersebut  berlaku juga pada pola pewarisan lahan 
pertanian. Setiap anggota keluarga yang telah membentuk rumah 
tangga sendiri, berhak atas pembagian warisan tanah dari leluhur. 
Sehingga luas kepemilikan lahan pertanian semakin lama semakin 
sempit. Hal ini searah dengan temuan penelitian Hilson (2013), bahwa 
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adanya marginalisasi petani subsisten, ternyata tergantung pada 
populasi. 

Dalam setiap proses kegiatan pertanian, istilah gotong royong 
sangat dikenal, dimana mereka cenderung untuk saling membantu 
tanpa menuntut imbalan tertentu.Hal ini tersebab oleh adanya 
ketulusan hati anggota petani untuk saling meringankan beban 
kegiatan di antara mereka. Hal seperti ini juga sebagai indikator yang 
baik mengenai ide dasar 'kesejahteraan' yang tidak saja ditunjukkan 
oleh kondisi berkecukupan materi, melainkan ditentukan juga oleh 
adanya jiwa yang ikhlas untuk saling membantu meringankan beban 
hidup. 

 Kebersamaan dan rasa saling memiliki di antara para petani 
menjadi komitmen individu dan telah ‘tertanam dalam’ sedemikian 
rupa pada strategi kehidupan para petani, sehingga mereka tidak 
melihat faktor kemiskinan sebagai alasan untuk tidak berbagi dengan 
sesama. Bahkan pada kalangan petani di kawasan penelitian, muncul 
cara berpikir baru berkenaan dengan fenomena kemiskinan yakni 
usaha untuk tidak memikirkan fenomena tersebut sebagai beban, 
melainkan melupakannya untuk sementara waktu, lalu berusaha untuk 
menjalin relasi dan dialog dengan sesama (yang nota bene miskin juga). 
Jadi, di sini terlihat bahwa salah satu modal dasar untuk menerima dan 
bertahan dalam fenomena kemiskinan adalah bersatu dan bersama 
dengan sesama orang miskin untuk menghadapi kemiskinan tersebut 
sebagai peluang baru untuk merasakan kehidupan yang lebih baik.  

Tentunya pemikiran yang terakhir tidak realistis oleh karena 
'kemiskinan qua kemiskinan' tidak mungkin diselesaikan sampai tuntas 
dengan mengandalkan 'kemiskinan' yang sama. Mungkin untuk 
sementara waktu pemikiran di atas tadi dapat dibenarkan jika direfleksi 
dari strategi atau pola dan skema dasar untuk mencari peluang dalam 
kerangka mengentaskan kemiskinan. Artinya, peluang harus dicari di 
sekitar orang-orang yang tertimpa kemiskinan itu sendiri, agar jalan 
yang diberikan mudah dijalanka. 
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Perasaan untuk mencari kawan sejati tidak pernah luntur di 
tengah kemiskinan. Itu artinya apa? Kemiskinan yang dialami 
keluarga-keluarga dalam masyarakat tidak pernah menjadi alasan 
untuk berusaha sendiri-sendiri mencari keuntungan agar sesegera 
mungkin terbebas dari kemiskinan. Kebiasaan masyarakat untuk saling 
membantu dan saling menyapa sebagai saudara tidak pernah luntur 
sedikit pun oleh karena adanya fenomena kemiskinan. Karena itu 
prinsip tadi benar dalam aspek yang satu ini bahwa kemiskinan tidak 
pernah membakar semangat warga masyarakat untuk saling memusuhi 
karena terhimpit kemiskinan yang sama. Secara tegas, kemiskinan 
tidak pernah memberi peluang bagi terciptanya jiwa individualis, 
melainkan justru sebaliknya kemiskinan yang sama selalu memberi 
peluang bagi warga masyarakat untuk selalu bergembira ria dan 
bersukacita untuk menghadapi berbagai kemelut sosial dalam rumah 
tangga masing-masing. 

Walau haruslah diakui juga, akibat kemajuan zaman dan 
akibat warga masyarakat mulai terkapar di tengah gemerlapnya 
modernisme, maka berkembang juga individualisme secara liar. 
Masing-masing orang kerja sendiri-sendiri dan tidak perduli dengan 
sesama. Semangat kebersamaan mulai longgar seirama dengan 
berkembangnya sikap-sikap yang tidak toleran dan sering secara buta 
menyerang orang lain. Seperti yangdikatakan Agustinus Aluman 
(tokoh masyarakat), ‘Tiap orang kerja untuk dirinya sendiri. Akhir-
akhir ini kalau ada kerja, kita beritahu mereka juga tidak mau datang. 
Alasannya masih selesaikan dia punya urusan’. Kesaksian seperti ini 
bisa menjadi sebuah indikator yang baik mengenai desakan dari 
kehidupan yang serba miskin menjadi alasan bagi seseorang untuk 
tidak lagi menghiraukan kepentingan sesama di sekitar. Artinya 
fenomena kemiskinan sering menjadi tumbal bagi terciptanya 
kesejahteraan bersama oleh karena perhatian orang tidak lagi tertuju 
pada usaha menciptakan harmoni, melainkan pada keuntungan untuk 
mendapatkan materi dan berbagai jaminan hidup sosial yang cukup 
melimpah. Walau pada kenyataannya dapat dibuktikan dalam 
perjalanan kehidupan para bangsawan, bahwa yang namanya hidup 
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berkecukupan (bahkan berkelimpahan), hal itu tidak pernah menjadi 
jaminan bagi terciptanya kesejahteraan dalam arti sesungguhnya.  

Dampak dari kemiskinan dalam kaitannya dengan hasrat 
warga masyarakat untuk mencari hidup yang lebih berarti dan 
bermakna, sementara generasi muda - yang potensial sebagai tenaga 
kerja pertanian - justru telah beralih mata pencaharian. Mereka 
misalnya lebih senang bekerja sebagai tukang ojek, buruh kasar 
bangunan di kota-kota atau menjadi penjaga kios, bahkan terlunta-
lunta mencari nafkah dengan cara yang tidak beradab dan lain 
sebagainya. Sisi gelap yang dapat dilihat di sini adalah terbentuknya 
kelompok penganggur temporer yang menggantungkan hidup pada 
sedekah keluarga-keluarga dalam kawasan tertentu. Sebagian angkatan 
kerja khususnya kaum muda memilih menjadi tenaga migran untuk 
mencari pekerjaan ke berbagai kota dan daerah. Daerah tujuan migrant 
selama ini adalah Malaysia, Kalimantan, Papua, Timor Leste, Jakarta, 
Kupang, Kefa, dan Atambua. Motivasi migran adalah  untuk mencari 
pekerjaan.Walau hasil yang diperoleh tidak mencukupi: baik bagi diri 
mereka sendiri, maupun bagi orang tua dan sanak keluarga.  

Gerakan pergi ke luar sebetulnya memuat dua hal mendasar: 
pertama sikap malas dan lari dari kenyataan hidup miskin, kedua ada 
jiwa juang untuk mencari cara baru yang lebih baik untuk mengatasi 
kemiskinan. Seperti pendapat seorang tokoh masyarakat, Agustinus 
Sikone (T'eba, 2016) mengenai migrasi yang dipicu oleh faktor malas, 
bahwa: 

Mereka pergi merantau ke Malaysia dan  Kalimantan jual sapi, 
jual tanah. Pulang tidak bawa  apa-apa. Mereka tidak punya uang. Dari 
sini uang kapal kita tanggung. Pulang juga sampai di sini baru bayar 
uang oto. Ada yang jual beti atau tais baru bayar oto. Mereka malas 
kerja di sini. Apa di sini tidak ada kerja. Mereka hanya mau pergi 
pesiar, lihat Malaysia atau Kalimantan. Di sanamalah kerja lebih berat. 
Takut kerja, malas. (Hasil wawancara:Tokoh masyarakat T'eba, 2016)  

 Fenomena lain adalah kaum perempuan menghindari kawin 
paksa, dan pengalaman pahit masa lalu. Mereka ingin bekerja sebagai 
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pelayan di pertokoan untuk memperoleh uang. Pada sisi lain fenomena 
lama yang berwajah baru mulai berkembang yakni adanya rumah 
tangga tertentu yang menawarkan jasanya sebagai pemelihara ternak 
sapi milik orang ‘Tionghoa’. Alternatif pilihan pekerjaan ini sebagai 
bentuk usaha mengatasi kesulitan hidup rumah tangga. Pada umumnya 
upah jasa tenaga kerja petani dibayar sebesar Rp 500.000 untuk jangka 
waktu hingga ternak tersebut laku terjual. Masa pemeliharaan ternak 
sapi penggemukan adalah 2 tahun. Pemilik dapat membayar jasa 
pemelihara dalam bentuk natura seperti beras, minyak tanah atau jenis 
barang yang lainnya yang diperlukan. Seperti pernyataan Ketua BPD 
Desa T’eba bahwa: 

 Sulit cari makan terpaksa ikat sapinya baba Linsen. Dapat 
bayaran Rp.500.000. Tapi kalau dia butuh minyak, dia pergi minta, 
kalau butuh beras pergi minta. Panjar terus barang yang dibutuhkan 
tiap hari. Kalau nanti jual dia hanya dapat talinya saja (Hasil 
wawancara: Agustinus Amteme, T’eba 2018). 

Walaupun petani tidak menyediakan pakan ternak secara 
khusus, mereka mengharapkan sisa jerami yang masih tersedia pada 
lahan tetangga. Bahkan jika terdesak akan mengambil hasil tanaman 
berupa batang pisang dan ubi kayu yang masih tersedia di kebun 
tetangga tanpa sepengetahuan pemiliknya. Praktek ini acapkali 
menjadi persoalan yang sulit diselesaikan karena pelaku sulit 
terdeteksi. Pelaku juga berasal dari warga setempat yang masih 
memiliki hubungan kekeluargaan.  Hal seperti ini menjadi tanda 
bahwa hubungan sosial di antara anggota masyarakat beralih dari 
kebersamaan menjadi individualistik. Terjadinya disosialisasi di mana 
kebersamaan dan rasa memiliki semakin pudar. Praktek kebersamaan 
yang terjalin dalam kehidupan masyarakat, solidaritas di antara anggota 
masyarakat yang dikenal dengan istilah dalam bahasa Dawan (uab 
meto) “tabua taka” (kumpul tenasak), membawa bahagiannya dalam 
setiap peristiwa adat, hampir punah.  

Pergeseran jenis mata pencaharian telah mengubah pola pikir 
angkatan kerja, yang  justru semakin mengarahkan kaum muda pada 
mental instan. Mereka menginginkan pekerjaan yang cepat 
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menghasilkan uang, misalnya menjadi tukang ojek. Pekerjaan ini juga 
sangat didukung dengan kecenderungan petani menggunakan jasa 
transportasi (tidak mau lagi berjalan kaki, ataupun memikul beban 
sendiri).     

Informasi dari pihak pencari kerja illegal antara lain adanya 
iming-iming peluang kerja dan penghasilan yang besar di daerah 
perkotaan. Tawaran peluang kerja ini menarik minat orang muda dari 
pedesaan menjadi pekerja urban. Eksploitasi tenaga kerja dari pedesaan 
juga berarti adanya masa transisi yang mengakibatkan penurunan 
jumlah petani dan transformasi struktur pertanian. Kehidupan 
masyarakat petani telah mengalami pergeseran yang sangat tajam. Bagi 
masyarakat petani, perubahan tersebut terjadi karena pertumbuhan 
penduduk yang tidak sebanding dengan luas lahan yang tersedia. 
Masyarakat petani tentu tidak dapat dipisahkan dari lahan yang 
tersedia (Rigg, 2005: 174). Karena petani sangat tergantung pada luas 
lahan pertanian yang dimiliki setiap warga masyarakat.  

Ditambah lagi hutan rakyat yang selama bertahun-tahun 
menjadi sumber penghasilan petani telah diubah fungsinya menjadi 
hutan produksi. Peralihan fungsi hutan itu membatasi akses 
masyarakat untuk melakukan kegiatan pertanian dan penggembalaan 
sapi pada wilayah tertentu. Hutan yang merupakan tumpuan hidup 
masyarakat yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman telah 
dimusnahkan. Akibat yang terjadi adalah debit air semakin berkurang 
bahkan terjadi sumber mata air menjadi kering sehingga kesulitan air 
minum bagi pemukiman terdekat (Hary Jocom, 2016).  

Meskipun demikian masyarakat di kawasan pedesaan 
merupakan gambaran tentang keaslian hidup bermasyarakat secara 
hakiki. Masyarakat tersebut juga menjunjung tinggi nilai-nilai lokal 
dalam praktek hidup bermasyarakat. Mereka memiliki komitmen 
untuk memelihara pranata sosial, budaya, hukum, adat dan ekologi 
yang berfungsi sebagai modal. Hal yang menarik bahwa meskipun 
kehidupan rumah tangga di desa ini adalah kelompok miskin akan 
tetapi tidak pernah terlepas dari kegiatan pesta yang membutuhkan 
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biaya sangat besar. Misalnya  pesta nikah, pesta adat (seperti rumah 
adat, belis), pesta permandian/baptisan anak dan lain sebagainya.  

 Tokoh agama (Hasil Wawancara: Yohanes Boikletes, T’eba, 
2016) mengatakan: Kami biar susah tapi kalau ada acara adat itu pasti 
kami semua duduk. Semua diberitahu,  semua keluarga duduk, ikut  
adat, masing-masing bawa bagiannya. Misalnya pesta pada saat 
permandian, pesta rumah adat.  

Pada setiap pesta adat semua warga masyarakat haruslah 
membawa sesuatu. Oleh karena itulah maka ada keluarga yang justru 
berutang jika tidak memiliki uang atau ternak. Selain itu ada keluarga 
yang menukarkan babi dengan sapi atau sebaliknya sesuai kesepakatan 
kedua belah pihak. Bayang-bayang persoalan kemiskinan yang 
dihadapi rumah tangga memang sangat beragam dan telah dilakukan 
berbagai aktivitas untuk mengatasinya. Meskipun demikian tampak 
dengan sangat jelas bahwa kemiskinan tersebut belum juga berakhir. 
Kajian dan implementasi mengatasi kemiskinan  telah dilakukan 
berbagai pihak terdahulu masih bersifat parsial (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). 
Paparan di atas yang sering dinilai sangat kontradiktif, hal itu 
sebetulnya sangat membutuhkan skema refleksi baru untuk berpikir 
dan mencari jalan keluar dari kalangan orang miskin itu sendiri. 

Hasil penelitian yang ditunjukkan pada bagian sebelumnya 
menunjukkan pengelompokan masyarakat miskin dan faktor-faktor 
penyebab secara ekonomi, demikian pula strategi yang digunakan 
berorientasi ekonomi dengan penekanan pada tindakan mengentaskan 
kemiskinan setelah masyarakat mengalami kemiskinan (ex post 
strategy). Khususnya tentang persistensi kemiskinan  rumah tangga  
belum dikaji sebagai bagian sangat penting dan bagaimana strategi 
mengakhiri kemiskinannya secara berkelanjutan atau yang lazim 
disebut ante strategy(Alemu, 2012: 2-4). Jadi perlu review strategi dan 
pola yang telah dilaksanakan dengan mengatas-namakan usaha 
mengentaskan kemiskinan, namun yang terjadi adalah fenomena 
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kemiskinan semakin menyebar secara liar, dan bahkan menguasai 
hampir semua matra kehidupan manusia dan masyarakat.   

 

    

    

Petani dan KemiskinanPetani dan KemiskinanPetani dan KemiskinanPetani dan Kemiskinan    

Salah satu dari target pembangunan adalah proses pengentasan 
kemiskinan. Kemiskinan di sini selalu identik dengan para petani. Pada 
masa silam ketika pertanian baru saja muncul dalam peradaban 
manusia dan masyarakat, maka terbit sebuah adagium menarik yakni 
petani identik dengan kesejahteraan dan bukan sebaliknya seperti pada 
saat ini, termasuk pengalaman masyarakat di tempat penelitian. Secara 
tegas prinsip yang dianut selama ini adalah produk pertanian selalu 
dilihat sebagai sebuah komoditas terpercaya untuk memenuhi 
kebutuhan manusia sebagai makhluk ekonomi, sosial dan politik dalam 
suatu bangsa dan terlebih juga sebagai warga dunia. Karena itulah 
pertanian yang sama secara hakiki merupakan sebuah tarian dinamnis 
dari alam semesta yang saban waktu merupakan simbol kehidupan dan 
sifat kemaharahiman tidak bertepi dari Sang pencipta alam semesta 
(Sutanto, 2006: xv).30 

 Pertanian dalam pajangan sejarah peradaban manusia dan 
masyarakat justru dinilai sebagai 'ibu sektor' oleh karena pertanian 
yang sama merupakan ibu dari semua sektor dan matra kehidupan 
manusia. Apabila pembangunan pertanian dapat dilaksanakan dengan 
sebaik mungkin  dan dengan demikian juga pasti berhasil sangat 
memuaskan, maka tentunya sebagian besar persoalan suatu negara 
akan dengan sendirinya dapat diselesaikan, termasuk fenomena 
kemiskinan. Dalam kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari 
kedua unsur penting yang sungguh menjadi jantung kehidupan adalah 

 
30Bdk. Sutanto Jusuf dan Tim 2006 Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban, 
Jakarta: Penerbit Buku Kompas 
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pertanian dan pangan, oleh karena jika tanpa kedua hal ini, manusia 
tentunya akan menjadi lumpuh total. Contoh sederhana saja, apabila 
manusia tidak makan, maka pasti saja kematian adalah bayarannya. 
Lalu unsur kedua yakni pangan merupakan zat energi yang mengalir di 
dalam tubuh sehingga tubuh dapat tegak kokoh dan bergerak serta 
beraktivitas dengan lebih leluasa (Hafsah, 2006: 72).  

 Keberhasilan pencapaian target untuk memasok hasil 
komoditas pertanian sering menjadi target point yang menarik dalam 
rangka mengaplikasi sebuah program mengentaskan kemiskinan yang 
realistis. Namun harus diingat, bahwa pencapaian target seperti itu 
acapkali dijerat oleh pendekatan yang kurang kondusif. Artinya 
pendekatan harus memadai agar secara tepat memberi hasil yang 
memuaskan dalam bingkai proses pengentasan kemiskinan yang lebih 
tepat. Jika kita kembali menelusuri perjalanan kehidupan manusia dan 
masyarakat di republik ini, maka telah terjadi pada masa Orba, yakni 
diterapkannya sebuah pendekatan eksklusif untuk mengentaskan 
kemiskinan. Arah atau lebih tepat sketsa dasar pendekatan tersebut 
adalah yang lebih cenderung melihat kelompok miskin sebagai obyek 
dan bukan sebagai subyek.  

 Dengan cara pandang tersebut yakni menempatkan kaum 
miskin sebagai obyek, lantas arah usaha pertanian juga lebih banyak 
ditangani dengan meng-okulasi berbagai prinsip yang diturunkan dari 
atas, atau didatangkan dari kawasan luar, yang nota bene tidak pernah 
dipahami secukupnya oleh warga masyarakat yang tercekam 
kemiskinan. Itu berarti usaha pertanian yang pada dasarnya membantu 
orang miskin, justru dianggap sebagai sesuatu dari luar yang 
mengancam kehidupan manusia dan masyarakat itu sendiri. Pada 
beberapa sub bagian berikut, terlihat sikap dan tindakan apakah yang 
hendaknya dilakukan ketika berhadapan dengan hal-hal yang 
nampaknya kontradiktoris ini.  

RevisitasiRevisitasiRevisitasiRevisitasi    PertanianPertanianPertanianPertanian    

Kini di mana-mana setelah meratapi kegagalan perolehan hasil 
komoditas pertanian, mulai terdengar juga teriakan untuk 
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merevitalisasi usaha pertanian yang sebetulnya merupakan ujung 
tombak kehidupan manusia yang beradab. Walau titik start sebetulnya 
salah alamat oleh karena seruan revitalisasi terlampau menekankan 
usaha perbaikan atau pembaharuan. Upaya pertama dan terutama 
adalah masuk kembali ke dalam sumsum praktek lama (revisitasi) 
untuk melihat sendiri dari dekat, manakah sosok pendekatan 
sebelumnya, yang ternyata memberi hasil yang kurang memuaskan.  

 Dengan cara mengunjungi kembali pola dan cara lama, harus 
segera diperhatikan, apakah sketsa dan skema pendekatan lama tidak 
sesuai lagi karena out of date, atau tersebab oleh konsistensi untuk 
menerapkan pendekatan yang tidak ditangani dengan baik. Hal seperti 
ini bisa diperluas dengan mencari model pendekatan lain, namun harus 
dengan cermat mempelajari struktur dasar dari kekhasan yang ada pada 
setiap pendekatan. Kondisi para petani dalam kaitan dengan usaha 
mengentaskan kemiskinan hendaknya melewati sebuah perjalanan 
kembali ke pusara tradisi dan segala hal yang berkaitan dengan masa 
silam. Perjalanan kembali ke masa silam seperti ini tidak bermaksud 
untuk menghindari persoalan masa kini. Itu sama sekali tidak! Kembali 
ke masa silam dalam pengertian di sini lebih bercorak sistemik, yakni 
menjelajahi aplikasi pertanian masa silam, dengam masuk lebih dalam 
ke sumsum usaha pertanian, kemudian mencari sebab-sebab 
eksistensial dari kegagalan usaha pertanian selama ini.  

 Revisitasi merupakan langkah awal dari tindakan me-
revitalisasi, yakni mengunjungi kembali berbagai praktek tempo doeloe 
dengan kaca mata yang cermat mengkaji lebih dalam sistem dan pola 
apakah yang masih tidak relevan ketika berbagai pendekatan dalam 
dunia pertanian digulir, tetapi tetap tidak menghasilkan sesuatu yang 
memberi warta yang menggembirakan dalam dunia pertanian. Unsur 
atau faktor apakah yang salah dari sistem dan strategi pendekatan 
dunia pertanian masa silam, sehingga wajah dunia dan masyarakat 
selalu sedih-sendu oleh karena kehidupan mereka senantiasa diterpa 
angin kemiskinan. Adakah sesuatu yang tidak konsisten dalam aplikasi 
pendekatan  mengentaskan kemiskinan, sehingga kendati setiap tahun 
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terdapat berbagai program pengentasan kemiskinan, namun fenomena 
kemiskinan yang sama selalu muncul di mana-mana?  

 Pandangan bahwa ketidakberdayaan orang miskin telah 
menempatkan rumah tangga atau kelompok masyarakat bukan sebagai 
pelaku pembangunan, tapi sebagai momok-lah  awal usaha revisitasi, 
untuk tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak beradab ke atas 
pundak mereka yang tertimpa nasib miskin. Walau harus diakui bahwa 
beberapa sikap dan perilaku sosial berkenaan dengan seberapa jauh 
orang-orang miskin berjuang untuk memperbaiki nasibnya sendiri 
justru menempati posisi yang pantas dibanggakan. Kembali pada 
prinsip revisitasi, yang tidak saja berarti seseorang masuk ke dalam sel-
sel kehidupan manusia, melainkan juga masuk lebih dalam untuk 
mengkaji seberapa jauh titik kegagalan yang telah dialami ketika salah 
kelola program pengentasan kemiskinan dalam sebuah periode 
sebelumnya.  

 Untuk itu tindakan revisitasi hendaknya sedapat mungkin 
memaparkan secara transparan kekurangan dan kelemahan dari 
program lama dan serentak menyajikan secara terbuka strategi baru 
yang bakal diterapkan dalam aplikasi pola atau metode yang baru. 
Dengan cara seperti inilah akan diperoleh sebuah gambaran yang benar 
dan tepat mengenai pendekatan yang relevan  dalam kerangka proses 
mengentaskan kemiskinan yang lebih sesuai dengan kondisi kehidupan 
manusia dan masyarakat pada situasi dan kondisi tertentu. Hal yang 
harus selalu diingat, bahwa seburuk-buruknya sebuah tindakan 
terprogram atau pendekatan, selalu ada nilai positif dan negatif. Karena 
itu ketika membuat perbandingan untuk melihat serta menilai titik-
titik lemah dan kekuatan, hal-hal seperti ini hendaknya 
dipertimbangkan dengan cermat, sehingga hasil yang diperoleh benar-
benar sesuai dengan rancangan yang memuaskan untuk memperoleh 
keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan di dalam 
kehidupan masyarakat setiap hari. Bisa saja terjadi bahwa dalam proses 
revisitasi ini penilaian serta pertimbangan yang dilakukan itu berat 
sebelah. Dalam arti tekanan hanya diberi pada pendekatan baru, lalu 
seenaknya melupakan yang telah dilakukan sebelumnya. Prinsip yang 



 

111 

telah disampaikan sebelumnya  harus tetap diingat, bahwa tidak 
mungkin ada pendekatan yang semuanya salah atau  sebaliknya tidak 
seluruhnya benar. Pikiran seperti ini harus diganti dengan sikap 
realistis untuk menilai secara lebih benar, dengan menempatkan semua 
pendekatan secara seimbang untuk menilai yang benar dalam struktur 
penilaian tertentu. Karena ketika seseorang menempatkan pendekatan-
pendekatan secara seimbang, maka tentunya muncul pula nilai dan 
makna dari balik pendekatan-pendekatan tersebut, dan di sinilah sikap 
yang harus diambil yakni meremajakan (resosialisasi) atau 
merekapitulasi ulang pendekatan baru dengan memadukan beberapa 
pendekatan yang disari dari proses tersebut. Justru keterlibatan di 
dalam usaha meremajakan pendekatan terbaru itulah yang diartikan 
sebagai upaya revitalisasi nilai dan makna lama dengan sikap kritis. 

 Justru sikap kritis inilah yang dengan sendirinya memberi 
makna dan nilai baru dalam kerangka menyusun sebuah program 
pendekatan yang lebih dinamis untuk lebih memahami berbagai 
struktur dalam kehidupan manusia setiap hari. Memang selalu tidak 
mudah bagi seseorang untuk menerapkan cara dan pola seperti ini. Hal 
itu selalu tersebab oleh karena manusia dan masyarakat umumnya 
selalu dipengaruhi dengan sistem dan pola memberikan kritik. Kritik 
yang ditujukan untuk memperbaiki sesuatu yang telah berlalu, 
umumnya selalu berupa meninggalkan sama sekali pola pendekatan 
lama, dan serentak pada waktu yang sama memilih dan menerapkan 
pola pendekatan baru. Sudah dapat diduga bahwa selama bertahun-
tahun ada sekian banyak pendekatan untuk mengentaskan kemiskinan, 
tetapi selalu tidak berhasil menumpas fenomena kemiskinan, hal itu 
justru terjadi pada sisi minus dari penjelasan seperti telah disebutkan di 
atas.  

 Dengan demikian, kritik terhadap pendekatan lama tidak saja 
semata menyampaikan sisi negatif atau hal-hal yang kurang dalam 
struktur pendekatan lama, melainkan secara terbuka membentangkan 
kedua sisi secara seimbang yakni positif dan negatif, sambil secara 
terbuka pula membentangkan pertimbangan makna dan arti dari pola 
pendekatan yang lama. Bahkan lebih dari itu, ketika proses revisitasi 
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dan resosialisasi berjalan, penilaian yang diberi tidak saja semata 
tertuju pada analisis mengenai angka perolehan. Dalam arti tidak 
penting untuk mengatakan yang lama dan yang baru sama-sama 
memiliki sisi positif dan negatif, melainkan mencari alasan mendasar 
mengapa ada sisi positif dan negatif pada masing-masing pendekatan. 
Hal inilah yang lazim disebut dengan istilah mereview sistemik, yakni 
masuk lebih dalam pada struktur penilaian internal untuk menilai 
secara terbuka berbagai kemungkinan dari cara kerja dengan berbagai 
pola pendekatan. 

 Perpaduan antara pola lama dan baru dalam kerangka 
mereview pendekatan pertanian sesungguhnya justru menarik ketika 
orang secara terbuka mempertimbangkan struktur  dari setiap 
pendekatan. Sisi lain yang dapat diperoleh dengan cara yang sama 
adalah terbuka peluang yang sangat luas untuk memperoleh 
pendekatan yang holistik, artinya pendekatan yang melibatkan banyak 
faktor pertimbangan. Misalnya pendekatan lain dikritik tidak saja 
karena iklim atau sikap manusia yang harus diperbaiki, melainkan 
bentuk tekhnologi yang digunakan harus diperhatikan dengan lebih 
sungguh-sungguh. Memang di mana-mana selalu terjadi bahwa ketika 
muncul kesalahan menggunakan tekhnologi, maka hal itu 
mempengaruhi hasil perolehan dalam jangka waktu tertentu. Singkat 
kata, harus dipikirkan secara matang berbagai pertimbangan ketika 
mereview pendekatan-pendekatan, baik yang telah dilaksanakan, 
maupun pola baru yang segera diterapkan.  

Pertanian dan PanganPertanian dan PanganPertanian dan PanganPertanian dan Pangan    

Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa‘ibu segala 
sektor’  adalah pertanian dan pangan. Alasan fundamental mengapa 
istilah tersebut dialamatkan ke pundak pertanian dan pangan, memang 
hal itu berlandaskan pada perjalanan sejarah umat manusia di seluruh 
dunia. Kecuali negara-negara industri yang acapkali tidak mengakui 
kedudukan penting dari sektor pertanian dan pangan. Namun pada 
dasarnya industri yang kuat selalu bertumbuh di atas landasan 
pertanian yang kuat dan mempercayai kedua matra penghasilan 
manusia dan masyarakat itu sebagai fondasi kehidupan setiap hari.  
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 Stigma potensial mengenai sektor pertanian dan pangan seperti 
ibu justru memberi semangat baru kepada manusia dan masyarakat 
untuk semakin berupaya sedemikian rupa agar mereka dalam 
kebutuhan setiap hari tidak berkekurangan. Dengan demikian 
dinamika pembangunan tidak terkesan menciptakan ruang lebar bagi 
pertumbuhan fenomena kemiskinan yang senantiasa mamatikan 
kreatifitas masyarakat. Hasil pertanian dan pangan yang melimpah 
dapat seketika menciptakan kesejahteraan yang berarti bagi manusia 
dan masyarakat luas. Perolehan hasil panen dan pangan dapat memberi 
ruang yang lebih luas kepada manusia dan masyarakat untuk membuat 
kehidupan setiap hari menjadi lebih  beradab. Namun hal itu tidak 
berlaku secara otomatis oleh karena jika panen yang melimpah dari 
kedua sektor tersebut tidak dibutuhkan sesuai keperluan masyarakat 
setiap hari, maka tentu suasana kehidupan selalu dirasa kurang.   

Model pembangunan yang memusatkan perhatian pada sektor 
pertanian dan pangan ibarat dinamika pembangunan yang senantiasa 
memelihara sumber kehidupan. Ketika manusia hidup, Yang Ilahi 
memberinya jiwa dan nyawa. Setelah itu sektor pertanian memelihara 
manusia yang sama dengan hasil panen agar manusia dan masyarakat 
bertumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu sesuai tuntutan 
aturan, baik yang ada di lingkungan alam semesta, maupun di 
lingkungan manusia dan masyarakat setiap hari. Secara praktis, 
manusia dan masyarakat membutuhkan zat makanan yang bergizi agar 
ia bertumbuh menjadi sehat dan kreatif. Secara metaforis kebutuhan 
akan sektor pertanian dan pangan dapat dilukiskan dengan mengutip 
karya Hafsah berikut ini: 

 Sektor pertanian dan pangan merupakan ibu dari semua sektor, 
bersamaan dengan kehadiran manusia itu sendiri di muka bumi, karena 
apabila manusia tidak makan, otomatis akan binasa. Pangan merupakan 
zat energi yang mengalir di dalam tubuh sehinggadapat tegak kokoh 
dan bergerak dan beraktivitas. 

 Sebagai makhluk hidup, setelah nyawa dan jiwa yang diberikan 
kepada manusia, maka berikutnya adalah zat makanan. Zat makanan 
dari pangan itu sendiri adalah makhluk hidup, yang bertumbuh mulai 
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dari benih, stek menjadi buah atau bentuk lain sebagai bahan makanan, 
dari kecil hingga menjadi besar, dengan melalui proses pengolahan 
menjadi makanan sebagai zat yang dibutuhkan tubuh kita. 

 Setelah kebutuhan dasar berupa zat makanan, baru komponen 
kebutuhan dasar lainnya menyusul berupa pakaian, tempat tinggal, 
setelah itu baru kebutuhan lainnya. Dalam keadaan krisis dan kritis, 
sesungguhnya semuanya masih boleh ditawar, atau ditunda, kecuali 
makanan. Itulah sebabnya, pangan dapat dikatakan merupakan ibu dari 
semua kebutuhan, artinya di sanalah bermuara semua kehidupan dan 
penghidupan. Kita tidak dapat membicarakan aspek lain kalau pangan 
belum terpenuhi, seperti ibu yangmelahirkan. Pada ibulah kita 
mendapatkan keteduhan dan eksistensi kita. Semua lahir dan bermuara 
dari ibu (Hafsah 2006: 72).     

Manusia dan masyarakat ketika memenuhi kebutuhannya setiap 
hari pertama dan terutama memerlukan makanan sebagai zat pemberi 
kehidupan. Selain itu di saat muncul pembicaraan mengenai berbagai 
kebutuhan berikut: kebutuhan bahan makanan setiap hari, keluarga 
yang baik, kerukunan dalam rumah tangga, kepentingan kelompok dan 
desa, ternyata sektor pangan selalu dibicarakan, kemudian dirancang 
dan dipenuhi sebagai persyaratan kehidupan yang hakiki dari rakyat. 
Karena itu sesungguhnya peran pangan memang banyak dan besar 
sekali. Hafsah merinci dengan mengatakan, bahwa pangan di samping 
makanan pokok dapat berupa mata  pencaharian pokok, peranan dalam 
perekonomian rakyat, perdagangan, perindustrian, pariwisata, budaya, 
sosial dan bahkan termasuk juga sektor politik (Hafsah, Ibid.). 

Dengan demikian sektor pertanian sesungguhnya masih sangat 
membutuhkan media atau wadah yang cukup luas berupa hamparan 
lahan dan persyaratan tumbuh tanaman, terutama bahan makanan 
pokok itu cukup tinggi. Jika tuntutan atau prasyarat harus seperti ini 
maka lokasi penelitian sebetulnya tidak layak menyebut semua areal 
yang ditanami dengan tanaman-tanaman jagung dan lain sebagainya, 
oleh karena sama sekali tidak layak disebut sebagai lahan pertanian. 
Manusia dan masyarakat terhimpit dan salah paham mengenai istilah 
pertanian yang sama, yang ternyata tidak memenuhi syarat secara 
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sistemik. Yang seharusnya diperhatikan adalah penggunaan lahan 
untuk usaha pertanian dalam tata ruang, selalu ditempatkan sebagai 
prioritas utama, yang ternyata sulit sekali dipenuhi oleh warga 
masyarakat di lokasi penelitian.  

Walau harus diakui bahwa berkat bantuan tekhnologi, maka 
semua yang tidak mungkin justru menjadi mungkin dan bahkan 
terbuka pintu lebar-lebar untuk mengusahakan pertanian dengan 
mengandalkan bibit unggul dan proses pemupukan, yang ternyata 
kurang efektif jika diterapkan pendekatan yang kurang tepat. 
Masyarakat di lokasi penelitian memang menjadi tertarik ketika 
teknologi dapat memungkinkan semua tanaman dapat tumbuh kapan 
saja, dan dimana saja. Kendati manusia dan masyarakat di lokasi 
penelitian sering mengeluh mengenai harga atau ongkos yang harus 
dibayar ketika menggunakan teknologi tertentu. Prinsip yang berlaku 
di mana-mana justru semakin canggih berkenaan dengan pemakai 
teknologi, maka harga yang harus dibayar juga sangat tinggi. Persoalan 
kita adalah hasil perolehan yang diterima dari seluruh proses 
penggunaan teknologi itu tidak seimbang dengan biaya pemakaian 
tekhnologi.  

Pada sisi lain dikatakan bahwa prasyarat suatu negara berdaulat, 
harus juga bisa berdaulat dalam bidang pangan. Penjelasan yang tepat 
mengenai hubungan antara kehidupan negara dan kesanggupan pangan 
dari negara tersebut adalah secara hukum pangan sepenuhnya diatur 
oleh suatu negara berdaulat dan tidak diganggu gugat oleh bangsa atau 
negara lain. Jika suatu negara berdaulat, maka indikatornya ada pada 
politik pertanian atau lebih spesifik lagi politik pangan bagi suatu 
negara. Itu artinya apa? Hafsah, menjelaskan pemikiran di atas dengan 
kata-kata berikut:“swasembada pangan tidak cukup, ketahanan pangan 
belum cukup, tetapi suatu negara dapat secara leluasa, tegas mengatur 
pangan untuk kebutuhan masyarakatnya, diatur dan dijamin oleh 
undang-undang, direncanakan dengan baik, diatur pelaksnaannya 
dengan baik, didistribusikan dengan baik, terjangkau dan dapat diakses 
oleh seluruh lapisan masyarakat, menguntungkan produsen beras, 
tersedia di seluruh pelosok tanah air, dapat tegas dan konsekuen 
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menjalankan kebijaksanaan pangan warga masyarakat. Kunci 
ketersediaan pangan yang memadai harus ditunjang oleh penghasilan 
pertanian yang mencukupi kebutuhan manusia dan masyarakat setiap 
hari”.  

Prinsip dasar yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa 
setiap penduduk atau warga masyarakat (warga rumah tangga) 
mempunyai hak untuk dijamin pangannya  agar dapat hidup dengan 
aman (survive). Itu artinya apa? Proses pemenuhan kebutuhan makan 
adalah hak yang paling azasi dari manusia yang tidak bisa ditawar lagi. 
Dengan demikian sebetulnya kekurangan pangan dan gizi buruk, itu 
sudah merupakan sebuah pelanggaran HAM (Hak Azasi Manusia). 
Dengan demikian ketersediaan pangan yang mencukupi sudah menjadi 
sebuah tugas sosial, yakni tanggungjawab manusia dan masyarakat 
untuk mempersiapkannya bagi kebutuhan manusia dan masyarakat 
setiap hari. Hafsah, mengutip Declaration of Human Right tahun 1948 
dan World Conference on Human Right Tahun 1993, yang telah 
disepakati bahwa setiap individu berhak memperoleh pangan yang 
cukup. Karena itulah di semua negara selalu dituntut supaya sektor 
pertanian pangan sebagai sektor yang sama pentingnya dengan sektor-
sektor lain dalam dinamika pembangunan manusia dan masyarakat. 
Sekali lagi seperti yang sudah disebutkan, bahkan masyarakat dunia 
atau negara industri modern sekalipun selalu menjadikan pangan 
sebagai landasan usaha-usaha industri (Hafsah, Ibid. hal 74).  

Walau hak atas pangan menjadi tanggungjawab negara, setiap 
warga negara diberi hak untuk memiliki pangan yang sama sesuai 
dengan kemampuan pribadi dan kelompok. Karena itu pangan sudah 
seharusnya ditempatkan sebagai unsur penopang utama hidup manusia 
dan masyarakat. Namun hak atas pangan tidaklah berdiri sendiri, 
karena juga bergantung pada penghormatan akan kebebasan dasar yang 
lain. Jelasnya, setiap orang untuk memenuhi haknya tidak boleh 
melanggar hak orang lain. Hak dasar dari setiap orang untuk 
memperoleh pangan dilindungi oleh bangsa dan negara, seperti 
tercantum dalam UUD 1945, yang seharusnya diterjemahkan ke dalam 
situasi dan kondisi kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari.  
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Pertanian dan PendidikanPertanian dan PendidikanPertanian dan PendidikanPertanian dan Pendidikan    

Dalam rangka menjelaskan cakupan pertanian dan pangan yang  
sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia dan masyarakat, maka 
matra pendidikan juga memegang posisi penting dalam kerangka yang 
sama. Untuk memahaminnya kita kembali melihat pemahaman ekslusi 
sosial.Apakah yang dimaksudkan dengan eksklusi sosial? Istilah ini 
merujuk pada proses yang menghalangi atau menghambat individu, 
keluarga atau kelompok dari sumber daya yang dibutuhkan, untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di dalam 
masyarakat dengan utuh (David Byrne, 2005). Pemahaman ini  
ternyata juga lebih menekankan pada out come. Pikiran ini telah 
menginstruksikan dengan asumsi bahwa kalau ingin berhasil atau 
sukses, maka organisasi masyarakat dan fungsionaris pengambil 
keputusan perlu bekerja sama. Pendekatan eksklusif tergantung pada 
mekanisme horizontal birokrasi. Karena itu sudah jelas, pendekatan ini 
kurang tepat karena akan menuai kegagalan. Demikian pula, organisasi 
masyarakat sipil tidak dapat diandalkan secara eksklusif untuk sesuka 
hati melakukan disfungsi internal. Alasan internal ini sangat 
mengganggu stabilitas kehidupan bermasyarakat setiap hari (Sarker, 
2015, 331). Pandangan tentang eksklusi sosial menggunakan trickle 
down effect theory. 

Pembangunan yang lebih menekankan pertumbuhan ekonomi 
sebenarnya mengarah pada upaya kontribusi bagi pengentasan 
kemiskinan dan pemerataan pembangunan secara tidak berkelanjutan 
dan inklusif. Hal ini dipertegas lagi, bahwa dalam proses 
pengembangan kalau tidak melibatkan penerima manfaat maka sulit 
untuk berhasil (Moyo, 2014: 599). Hal seperti ini membutuhkan proses 
penyadaran yang melibatkan penjelasan mengenai berbagai matra 
kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari. Sekali lagi, dunia 
pendidikan memegang peranan penting di sini, yang tentunya tidak 
saja secara formal, melainkan dan terlebih informal, bahkan non 
formal. Berbagai pendampingan dengan memusatkan perhatian pada 
contoh dan teladan hidup praktis untuk mengembangkan matra 



 

118 

pertanian dan pengembangan hasil pangan sangat diharapkan datang 
dari praktisi di bidang usaha pertanian dan pangan. 

Pada perspektif tertentu, kegagalan pembangunan yang ada 
telah memberi inspirasi bahwa model eksklusif tidak tepat dan harus 
diganti dengan model baru yaitu pola inklusif dalam proses 
pembangunan. Model pembangunan inklusif artinya semua pihak ikut 
terlibat baik untuk menciptakan peluang, dalam proses pengambilan 
keputusan dan menikmati hasil pembangunan. Keterlibatan setiap 
individu merupakan bukti pengakuan dan penghormatan atas nilai dan 
prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan 
akuntabel. Oleh karena itu sekali lagi, kedudukan proses 
pendampingan manusia dan masyarakat adalah hal kunci dalam rangka 
memperkenalkan berbagai pendekatan pembangunan yang kiranya 
relevan dan aktual. Relevansi dan aktualitas tentunya berkaitan dengan 
aspek manfaat dari pendekatan yang diterapkan.   

Hasil temuan Saeed (2016: 336), memberi kayakinan bahwa bila 
masyarakat miskin  menggunakan potensi dan kemampuan yang 
dimiliki pasti secara perlahan akan berhasil keluar dari kemiskinan 
yang kronis. Sebetulnya hal seperti ini bukanlah sebuah temuan baru, 
melainkan sudah ada dalam kehidupan manusia dan masyarakat setiap 
hari. Namun banyak orang kurang (atau bahkan sama sekali tidak) 
menyadari hal yang sangat penting ini. Untuk itulah betapa pentingnya 
proses menggali kembali dan menanamkannya dalam alam kesadaran 
manusia dan masyarakat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan dalam 
dinamika pembangunan, masyarakat, nusa dan bangsa. Masyarakat 
yang dimaksud terdiri dari individu yang terdapat dalam rumah tangga 
yang tidak berdaya. Individu rumah tangga yang butuh diberdayakan 
dan dimampukan untuk memutuskan apa yang terbaik untuk mereka 
dari pada dihadiah dan diadopsi proyek tertentu (Tanga et al. 2014: 
476).  

Penerapan model pembangunan inklusif pada masyarakat 
pedesaan dengan pendekatan kelompok sangat tidak tepat targetnya, 
karena masih berbentuk top down. Peluncuran program dari berbagai 
pihak tidak memberi kebebasan seutuhnya kepada kelompok sasaran 
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akan tetapi masih dikendalikan dan diarahkan pada ketergantungan. 
Acapkali pembangunan inklusif sebatas slogan. Buktinya usulan 
program secara bertahap dan seleksi ketat mulai dari desa hingga 
penetapan program yang hanya bermanfaat bagi segelintir kelompok 
dan tidak mengarah pada pengentasan kemiskinan rumah tangga. Itu 
berarti sistem dan dinamika pembangunan hendaknya direview, untuk 
menemukan sketsa dan skema pemahaman yang lebih benar, yakni 
gerakan perubahan dalam bingkai pembangunan yang menyentuh 
langsung kehidupan manusia dan masyarakat. 

Model pembangunan inklusif yang tepat adalah menggunakan 
pendekatan rumah tangga karena sangat menyentuh individu dalam 
rumah tangga sebagai pelaku. Mereka diberi kesempatan berpendapat, 
terlibat untuk berpersepsi, menentukan sikap dan tindakan strategis 
untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini sangat sinkron dengan arti 
inklusi sosial yaitu upaya untuk menempatkan martabat dan 
kemandirian individu dalam rumah tangga sebagai modal utama untuk 
mencapai kualitas hidup yang ideal (Byrne, 2005). Artinya model 
pembangunan inklusi sebagai kebebasan (Sen, 1999: 18) untuk 
mencapai kebahagiaan hidup dalam rumah tangga.  

Akar KemiskinanAkar KemiskinanAkar KemiskinanAkar Kemiskinan    

Dalam uraian sebelumnya terselip berbagai penjelasan sekitar 
kemiskinan, termasuk juga akar kemiskinan. Kendati demikian pada 
sub bagian ini hal tersebut dibahas lagi secara lebih khusus untuk 
melihat dengan cermat hal-hal substantial mengenai fenomena 
kemiskinan tersebut. Selama ini indikator kemiskinan selalu 
menggunakan standar pengukuran menurut BKKBN yakni 2.100 kalori 
dan 52 jenis barang. Selanjutnya dijelaskan bahwa jenis komoditi yang 
berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara lain jenis 
makanan, yakni meliputi beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, 
daging ayam ras, mie instan, dan gula pasir. Artinya kelompok 
masyarakat sangat dominan menggunakan bahan instan dalam 
kehidupannya. Bahan lokal telah ditinggalkan dalam kehidupannya 
sehingga tidak mengherankan jika produk lokal tidak dibudidayakan 
sebagai tonggak utama memenuhi kebutuhan rumah tangga. Demikian 
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pula kelompok bukan makanan meliputi: perumahan, listrik, 
pendidikan dan perlengkapan mandi (BPS: 2018). 

 Sedangkan Bank Dunia menggunakan standar pengeluaran US 
$2 per hari. Jumlah penduduk miskin juga dipengaruhi oleh perubahan 
harga, misalnya ketika harga sembako dan minyak dunia mengalami 
peningkatan maka semakin banyak penduduk miskin karena 
pengeluaran per kapita berada di bawah garis kemiskinan. Sebaliknya 
jika harga pada umumnya menurun, maka posisi pengeluaran per 
kapita di atas garis kemiskinan sehingga jumlah penduduk miskin 
semakin berkurang. Hal yang menjadi dasar pertimbangan di sini 
adalah tinggi rendahnya harga pasar yang memengaruhi tanggapan 
manusia dan masyarakat mengenai hasil perolehan keluarga-keluarga 
dalam kehidupan setiap hari. Pada sisi berbeda, sebetulnya hal seperti 
itu tidak memengaruhi kondisi dan kehidupan manusia dan 
masyarakat untuk kemudian langsung dikategorikan kepada miskin 
dan tidak, jika perolehan masyarakat dari hasil pertanian dan pangan 
ternyata cukup melimpah.  

 Jika digunakan indikator kemiskinan seperti yang digunakan 
oleh BKKBN dan Bank Dunia yang hanya menggunakan perhitungan 
bendawi, maka akan menjadi  kajian mengenai fenomena kemiskinan 
yang sama, karena perhitungan tersebut didasarkan pada kebutuhan 
yang lazim diperlukan oleh sebuah rumah tangga. Padahal 
pemanfaatan pendapatan tidak hanya untuk belanja kebutuhan rumah 
tangga saja, akan tetapi masih ada pos pengeluaran lainnya, yaitu 
kebutuhan sosial seperti biaya pesta atau keterlibatan dalam kegiatan 
sosial kemasyarakatan sebagai bentuk solidaritas. Artinya solidaritas 
rumah tangga terhadap peristiwa kebersamaan berupa ikut terlibat 
membantu rumah tangga lainnya. Itu sebabnya, hal tersebut perlu 
diperhitungkan sebagai salah satu indikator kemiskinan.  

 Dalam praktek pengentasan kemiskinan digunakan pendekatan 
nalar untuk menghitung berapa banyak asset dan berapa besarnya 
pendapatan yang kemudian dikenal dengan pendekatan perhitungan 
bendawi yang dimiliki setiap rumah tangga. Pendekatan materialistik 
tersebut merupakan bentuk nafsu yang berlandaskan bendawi. 
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Sementara pendekatan belaskasihan atau solidaritas masih belum 
digunakan untuk mengukur kemiskinan rumah tangga. Pendekatan 
belaskasih merupakan bagian dari spiritualitas, yang dibangun 
berdasarkan suara hati yang paling dalam dari setiap individu. 
Kemiskinan rumah tangga juga tidak hanya diukur menggunakan 
materi melainkan juga patut diperhatikan kondisi non materi. Antara 
lain solidaritas berupa berbelas kasih, merasa aman, berlaku jujur 
dalam berkata dan bertindak, ikut menikmati hasil pembangunan. 

 Selain pendekatan yang disampaikan terdahulu masih ada 
pendekatan pembangunan rumah tangga yang biasanya disebut dengan 
istilah pendekatan kemanusiaan. Berikut ini dapat ditampilkan 
pendekatan kemanusiaan yang lebih cenderung ditekankan pada sifat 
dan potensi manusia seperti dalam Gambar 2.2 berikut ini. 

 

Gambar 2.2 Pendekatan Kemiskinan 
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SPIRITUALITAS 

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018  

Kemiskinan yang masih persisten dalam rumah tangga karena 
hakekat proses perubahan tidak menyentuh eksistensi persoalan setiap 
rumah tangga. Demikian juga pendekatan yang digunakan masih lebih 
mengarah pada kelompok yang tidak tepat. Oleh karena itu untuk 
mengatasi kemiskinan rumah tangga di daerah pedesaan, maka hal itu 
perlu  dikaji dengan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang 
berakar pada eksistensi manusia dan masyarakat. Artinya 
pembangunan yang menekankan kehendak bebas individu dalam 
rumah tangga, pertumbuhan pribadi, kemampuan untuk bangkit 
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kembali setelah mangalami ketidakbahagiaan dan keberhasilan dalam 
merealisasikan potensi pribadi. 

 Pembangunan yang seutuhnya terfokus pada manusia 
sebagaimana layaknya seorang manusia. Dengan demikian, mengatasi 
kemiskinan hanya didekati dengan dua pendekatan yaitu pendekatan 
bendawi dan kalkulatif yang bersumber dari otak, pendekatan belas 
kasih dan spiritualitas bersumber dari hati. Jika kedua pendekatan itu 
dikaji lebih dalam lagi, maka penyelesaian kemiskinan seyogianya 
menggunakan pendekatan kebebasan individu yang bersumber dari 
hati.  

 Oleh karena itu dalam pengentasan kemiskinan seyogyanya 
ada usaha yang serius untuk membangkitkan kesadaran individu dalam 
rumah tangga yang bebas dan bertanggungjawab yang bersumber dari 
dalam diri manusia dan masyarakat. Bahwa setiap individu berhak 
untuk hidup layak sehingga patut diberi kesempatan, sumber daya dan 
dimampukan sehingga dapat memanfaatkannya demi  kelayakan hak 
hidup secara individu dalam rumah tangga. 

    

     


