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BABABABAB IIIB IIIB IIIB III    
KEMISKINAN DARI SUDUT PANDANG EKONOMIKEMISKINAN DARI SUDUT PANDANG EKONOMIKEMISKINAN DARI SUDUT PANDANG EKONOMIKEMISKINAN DARI SUDUT PANDANG EKONOMI    

 

 

Adapun fokus dari pembahasan ini adalah sebuah kajian 
mengenai kemiskinan dalam sudut pandang ekonomi, dengan 
memusatkan perhatian pada strategi penanganan fenomena 
kemiskinan. Dari uraian bab sebelumnya telah diberikan beberapa 
masukan mengenai dampak kehidupan ekonomi masyarakat dalam 
kerangka mengentaskan gejolak sosial kemiskinan ini. Untuk itulah 
beberapa sub bagian berikut mengkaji lebih teliti matra kehidupan 
ekonomi masyarakat, dalam bingkai pemahaman 'memberi uraian yang 
lebih tepat' berkenaan dengan kehidupan manusia dan masyarakat 
yang sebenarnya. 

 Pada sisi tertentu, kemiskinan yang menimpa manusia akibat 
matra kehidupan ekonomi sebetulnya menjadi sebuah indikator yang 
baik mengenai sistem ekonomi yang tidak ditangani secara baik. Sistem 
selalu mengarahkan semua perangkat kerja ke tujuan yang sudah 
ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, sistem ekonomi yang 
bermaksud untuk mencipta sebuah kehidupan bersama yang lebih 
kreatif, ternyata tidak berhasil membimbing kegiatan dan hidup 
manusia dan masyarakat ke titik tuju yang sudah ditetapkan 
sebelumnya.  

 

Kemiskinan EkonomiKemiskinan EkonomiKemiskinan EkonomiKemiskinan Ekonomi    

Di mana-mana ketika orang menyebut kemiskinan, maka 
tanggapan pertama dan terutama tentunya mendarat pada kemampuan 
ekonomi warga masyarakat yang tidak seimbang. Dalam arti ketika 
terjadi ketimpangan dalam bidang ekonomi, dan pada saat itu juga 
terjadi apa yang disebut dengan istilah kemiskinan. Sementara itu 
ujung tombak dari hidup yang bermartabat selalu ditunjukkan oleh 
angka kemampuan hidup ekonomi, yang darinya dapat diketahui 



 

124 

dengan pasti mutu hidup pribadi manusia dan masyarakat dalam kurun 
waktu tertentu. Matra ekonomi dengan demikian selalu merupakan 
sebuah andalan utama bagi manusia dan masyarakat untuk merancang 
dengan konsisten sebuah bentuk kehidupan yang bermartabat dan 
beradab dalam sejarah kehidupan para bangsa di dunia.  

 Hal sederhana yang senantiasa keluar dari mindset manusia 
dan masyarakat ketika secara nyata saat mereka mulai mengeluh 
mengenai kekurangan makanan setiap hari adalah perasaan terganggu. 
Itu artinya terjadi disharmoni oleh karena ada sesuatu yang tidak beres 
dalam kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari. Hal ini tentunya 
terungkap secara spontan juga dalam bentuk perasaan-perasaan 
tertentu yang memang tidak menyenangkan, dan serentak ada strategi 
usaha lanjutan untuk tidak terperangkap dalam perasaan kurang 
menyenangkan seperti itu. Kebutuhan akan makanan setiap hari 
merupakan satu hal yang secara biologis tidak mungkin ditawar-tawar. 
Itu artinya keluhan mengenai makanan yang kurang secara eksistensial 
selalu mendorong manusia dan masyarakat untuk bertindak secara 
berbeda. Paling tidak setelah mengucap hal tersebut, tindakan 
selanjutnya yang muncul dari manusia yang mengeluh itu adalah 
mencari jalan dan upaya agar sedapat mungkin mengatasinya. Hal 
seperti itu juga tentunya dapat berbeda, ketika tidak saja yang dialami 
adalah  'soal kurang makan dan minum' melainkan juga berbagai jenis 
kebutuhan lain setiap hari. Cuaca kekurangan menjadi berlapis-lapis, 
dan hal seperti inilah yang mulai menekan kehidupan manusia untuk 
tidak bersikap realistis. Kondisi kehidupan rumah tangga yang telah 
digambarkan dalam bab II juga dapat mengalami hal yang sama, 
seirama dengan usaha untuk menangkal fenomena kemiskinan, walau 
cara dan pola yang ditempuh tidak sesuai dengan harapan yang 
sebetulnya harus dilaksanakan.  

Kemiskinan Rumah TanggaKemiskinan Rumah TanggaKemiskinan Rumah TanggaKemiskinan Rumah Tangga    

Di mana-mana hampir di seluruh dunia terjadi bahwa ketika 
kemiskinan muncul sebagai topik pembicaraan, maka hal itu tidak 
pernah lepas dari pengalaman hidup yang riil atau nyata dari peristiwa 
yang terlintas dalam kehidupan rumah tangga. Walau acapkali diskusi 
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pada umumnya mempertentangkan dua model, pertama kemiskinan 
ekonomi masyarakat di perkotaan, dan kedua pengalaman kemiskinan 
di kawasan pedesaan. Keluaran dari dua model ini tidak pernah lepas 
dari suasana kehidupan dalam rumah tangga. Dalam arti bahwa 
peristiwa dan pengalaman mengenai 'hal kekurangan' sampai pada 
fenomena kemiskinan, selalu melekat dengan iklim kehidupan rumah 
tangga. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan di sini bahwa 
seandainya rumah-rumah tangga selalu dikawal dan senantiasa juga 
dibimbing untuk hidup yang baik, bermartabat, bahagia dan sejahtera, 
maka inilah modal dasar untuk menangkal fenomena kemiskinan yang 
tengah menyandera kehidupan manusia dan masyarakat.     

 Seperti telah disebutkan sebelumnya, bila diperhatikan dengan 
sungguh-sungguh maka kemiskinan masyarakat pedesaan berada dalam 
lingkaran rumah tangga. Kemiskinan dikenal dalam kehidupan rumah 
tangga dengan beberapa istilah seperti, lapar, susah makan, tidak ada 
makanan, tidak cukup kebutuhan makan dalam keluarga dan lain 
sebagainya. Yang lazim terjadi, manusia dan masyarakat sulit berterus 
terang bahwa ia mengalami kemiskinan yang akut. Umumnya terjadi 
di mana-mana bahwa kebiasaan yang telah tertanam cukup lama dalam 
rumah tangga adalah ‘tidak boleh mengeluh’ walau kondisi kehidupan 
rumah tangga sangat riskan sekalipun.     

Pada umumnya selalu dipersepsikan bahwa faktor yang 
menjadi penyebab utama kemiskinan adalah rumah tangga yang 
terjerumus dalam suasana kesulitan sistem ekonomi yang tidak 
ditangani secara produktif. Pada uraian dalam bab sebelumnya (bab II) 
telah dijelaskan dengan mendasarkan argumentasi pada pemikiran 
beberapa pakar mengenai asal-usul penyebab kemiskinan, yang 
bukanlah semata-mata diakibatkan dari faktor ekonomi saja, melainkan 
juga masih ada berbagai faktor lainnya, yang ternyata saling 
menentukan dalam dinamika kehidupan rumah tangga. Misalnya 
faktor sosial, budaya, kelembagaan dan religi yang secara bersama-sama 
terpelihara dalam lingkungan rumah tangga. Semua hal ini akan dikaji 
dalam uraian-uraian selanjutnya, namun pada bagian ini pembicaraan 
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difokuskan pada matra kehidupan ekonomi rumah tangga di kawasan 
pedesaan. 

Pada hakekatnya, ekonomi selalu berbicara tentang aktivitas 
manusia yang meliputi input untuk proses, lalu pemasaran (distribusi) 
dan penggunaan (konsumsi) barang atau jasa. Istilah-istilah yang 
digunakan di atas ini sebetulnya tidak lepas dari kehidupan rumah 
tangga secara umum. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu 
οἶκος  yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan νόμος yang berarti 
“peraturan, aturan, hukum”. Dengan demikian, secara leksikal, 
ekonomi dapat dipahami sebagai aturan yang mengelola semua strategi 
kehidupan dalam ruang lingkup rumah tangga. 

Aturan ekonomi rumah tangga petani di pedesaan sangat 
terkait dengan input yang tentunya sangat melekat dengan aset antara 
lain aset fisik dan non fisik. Oleh karena itu setelah adanya 
kepemilikan aset, warga masyarakat harus beraktivitas untuk 
menggunakan aset tersebut sehingga menjadi sumber penghasilan. 
Dalam proses beraktivitas  diperlukan kemampuan akses terhadap 
sumberdaya yang diperlukan rumah tangga, misalnya akses untuk 
memperoleh bimbingan teknis, memperoleh bibit  unggul, 
mendapatkan informasi tentang pasar (Mphande, 2016: 17; Khatiwada, 
2017; Alvi, 2015: 287; Silva, 2013: 5; UNHCR, 2014: 7). Ke-tiga hal 
(asset, aktivitas dan kemampuan akses) tersebut secara bersama-sama 
menentukan besarnya pendapatan rumah tangga guna memenuhi 
kebutuhan dasar. Dalam penelusuran lanjutan tentunya dibahas juga 
tentang input (asset), proses (aktivitas produksi, distribusi, akses), 
konsumsi bagi sebuah rumah tangga petani di pedesaan. 

Jika aset yang dimaksud, umumnya dikenal beberapa jenis 
antara lain, aset alam, fisik, manusia, relasi sosial, dan keuangan 
(Chambers dan Conway, 1992; Cahn, 2006: 20; DFID, 1999: 3; Morgan, 
2012: 3). Rincian selanjutnya mengenai perspektif aset seperti telah 
disebutkan di atas dapat dijelaskan, bahwa modal alam yakni sumber-
sumber yang dipersiapkan oleh alam antara lain tanah, air, hutan dan 
lain sebagainya. Sumber daya alam ini kemudian  dapat diperluas lagi  
dengan menjelaskan juga kedudukan lingkungan dan pelayanan yang 
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lebih konsisten. Selain itu pula secara alami dapat dilihat kekuatan 
ekonomi atau modal keuangan dengan sistem yang baik berkenaan 
dengan pengaturan kas, sistem kredit, tabungan dan lain sebagainya. 
Para pakar yang telah disebutkan di atas masih menjelaskan modal 
dasar manusia yang lazim disebut dengan istilah sumber daya manusia 
(SDM) oleh karena memiliki keterampilan, pengetahuan dan 
kemampuan untuk bekerja dan kesehatan yang baik. Sumber-sumber 
modal itu dapat dilengkapi sekali lagi dengan kajian mengenai modal 
sosial antara lain sumber-sumber relasi dengan sesama, jejaring yang 
dimiliki manusia dan masyarakat, berbagai sistem afiliasi, asosiasi dan 
berbagai bentuk organisasi sosial dalam masyarakat setiap hari. Yang 
tidak boleh dilupakan juga adalah modal fisik antara lain infrastruktur 
jalan, berbagai proses pendampingan, industri dan fasilitas umum yang 
selalu digunakan untuk mendukung dan memperlancar proses 
produksi (Cahn, Ibid.)  

Sikap dan pandangan di atas ini dapat mewakili perilaku sosial 
masyarakat pedesaan, yang sebetulnya secara hakiki bisa dipetakan 
menjadi dua (2) kelompok besar yang mewakili dua cara berpikir 
berbeda. Pertama, harta fisik yang terdiri atas tanah, hutan, dan ternak. 
Kedua, harta non fisik, yang meliputi kemampuan individu dalam 
rumah tangga dalam menjaga jejaring kekeluargaan. Acapkali terjadi 
bahwa harta fisik menjadi prioritas melekat dengan kehidupan rumah 
tangga, ketika muncul berbagai spekulasi mengenai warisan leluhur 
dan segala yang perlu berkenaan dengan hak hidup secara wajar dan 
lain sebagainya. Sedangkan harta non fisik menjadi faktor penentu dan 
terkadang menjadi penunjang utama dalam kehidupan rumah tangga. 
Dalam perkembangan hampir setiap rumah tangga di desa T’eba 
perlahan-lahan melirik harta non fisik sebagai peluang usaha karena 
memberikan keuntungan yang sangat besar. Di sini dapat dilihat 
bahwa ikatan kekeluargaan dalam rumah tangga justru diapresiasi 
sebagai kunci untuk membangun sesuatu yang bermakna dan berarti 
bagi kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari. 

Dalam kaitannya dengan kemiskinan rumah tangga di 
pedesaan, hal itu sebetulnya sangat ditentukan oleh dua faktor di atas 
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secara bersama-sama. Rumah tangga yang kaya akan aset pertanian 
cenderung tidak hanya mengurangi guncangan yang merugikan, tapi 
juga melangkah ke dalam pertumbuhan yang memperkuat diri dalam 
jangka panjang. Biasanya perhatian diarahkan pada kepemilikan aset 
rumah tangga yang lebih strategis, dibanding transfer pendapatan atau 
bantuan konsumsi kepada orang miskin. Tanpa dasar aset yang kuat, 
angka kemiskinan pasti saja cenderung berkembang dalam durasi 
jangka panjang (You, 2014: 334-335; Sohns, 2017: 355). 

Kepemilikan Harta FisikKepemilikan Harta FisikKepemilikan Harta FisikKepemilikan Harta Fisik    

Rumah tangga di pedesaan dapat dinilai miskin dari 
kepemilikan harta fisik. Dalam arti bahwa harta fisik senantiasa 
menjadi pratanda dan juga ukuran bagi rumah tangga yang segera 
mungkin dikelompokkan 'miskin'. Misalnya krisis pangan yang lebih 
dikenal dengan sulit memperoleh makan atau hidup selalu susah, hal 
itu selalu menjadi indikator umum untuk mengatakan adanya 
fenomena kemiskinan. Sifat dan perasaan 'susah' seperti ini sebetulnya 
disebabkan oleh karena dalam kenyataannya memang seseorang atau 
rumah tangga tertentu tidak memiliki lahan pertanian, atau memiliki 
tanah yang tidak subur, atau juga lahan pertanian yang dimiliki itu 
ternyata menjadi semakin sempit.  

Kondisi kehidupan yang serba susah (dan miskin) seperti ini 
juga dengan cepat dapat dilihat dari kondisi atau suasana rumah (fisik) 
yang telah rusak. Atau sering terjadi, rumah yang secara sengaja atau 
tidak, dibiarkan dalam keadaan tidak terawat dan dalam keadaan hiruk 
pikuk! Hal seperti ini juga menjadi ukuran yang dapat digunakan 
untuk menilai iklim kehidupan yang tertimpa kemiskinan. Kegiatan 
memperbaiki atau pun membuat rumah yang baru berarti juga 
diperlukan bahan-bahan bangunan, tenaga kerja serta persediaan 
makanan dan minuman secukupnya.  

Jumlah tenaga kerja selalu harus dihubungkan dengan 
profesionalisme yang mencukupi untuk menghasilkan sebuah 
bangunan rumah baru yang bermartabat. Selain itu perlu juga kesiapan 
rumah tangga untuk memberi makan dan pelayanan sebagai jasa dari 
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tenaga kerja yang telah menangani bangunan rumah yang telah rusak 
tersebut. Setiap orang yang datang membantu proses penyelesaian 
pekerjaan, mereka tidak saja membantu, namun mereka pantas diberi 
pelayanan (makan dan minum) semenjak awal proses pelaksanaan 
hingga semuanya selesai. Hal seperti ini sesungguhnya termasuk dalam 
sebuah kegiatan sosial, yang pada sisi tertentu sebetulnya mereka 
sendiri memang tidak membutuhkan ongkos dan biaya. Namun secara 
sosial mereka harus  dibayar sebagai ongkos kepercayaan yang harus 
dihitung.     

Seperti telah disampaikan dalam bab sebelumnya (Bab II), 
bahwa mata pencaharian utama rumah tangga miskin di pedesaan 
adalah usaha pertanian. Ada sebuah lingkaran pemahaman yang saling 
kait-mengait yakni rumah tangga, pertanian, kesejahteraan dan 
kemiskinan! Subyeknya adalah rumah tangga, dan usaha pertanian 
merupakan medium untuk memperoleh cita-cita kesejahteraan dalam 
hidup bersama. Bila medium tidak memainkan peran dan fungsi secara 
benar dan optimal, maka kemiskinan adalah bayarannya. Begitu juga 
telah disebutkan  bahwa hasil kegiatan pertanian selalu tergantung 
pada luas lahan yang dimiliki dan diolah oleh pemiliknya. Mata rantai 
hasil produksi tergantung pada pola dan sistem yang digunakan 
pemilik lahan untuk mengolah lahan tersebut. Strategi pengolahan 
tidak saja bercorak tradisional, melainkan harus melibatkan juga sarana 
tehknologi berupa pupuk, pengawasan dan lain sebagainya.  

Justru analisis seperti di atas inilah yang kiranya dapat 
memungkinkan perolehan hasil produksi yang memuaskan. Namun di 
sisi lain, pola kepemilikan lahan sering juga menjadi alasan bagi 
perolehan hasil panen. Misalnya sistem pewarisan lahan menyebabkan 
luas lahan pertanian semakin sempit. Lahan pertanian yang semakin 
sempit disertai tindakan penggunaan yang tidak efisien dan 
bertanggungjawab, bakal menghasilkan produksi yang tidak 
mencukupi sesuai dengan harapan semula. Selain itu sistem 
kepemilikan dapat membawa akibat sehingga terjadi degradasi tanah 
dan dengan demikian tentunya berdampak pada hasil produksi 
pertanian yang semakin berkurang. Konsekuensi dari peristiwa 
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tersebut, pendapatan petani semakin sedikit sehingga menambah angka 
kemiskinan rumah tangga. Dengan demikian fenomena kemiskinan 
menjadi semakin sulit untuk diatasi oleh karena jumlahnya menjadi 
semakin hari semakin bertambah.  

Sebaliknya kebiasaan yang ada selama ini, bahwa rumah tangga 
yang kaya akan aset pertanian cenderung meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi. Hal ini sebetulnya menjadi sesuatu yang baik, oleh karena 
memperkuat pertahanan rumah tangga dalam jangka panjang. 
Kepemilikan aset dalam rumah tangga lebih strategis dibanding sistem 
atau pola transfer pendapatan atau bantuan konsumsi kepada orang 
miskin. Maksudnya jika saja strategi mengentaskan kemiskinan 
dilakukan dengan cara seperti ini, maka dengan sendirinya hasil yang 
dicita-citakan tentunya dapat dicapai. Prinsip dasar yang mestinya 
dipegang adalah, bahwa tanpa dasar aset yang kuat dan memadai, maka 
angka kemiskinan pasti saja cenderung meningkat atau berkembang 
dalam satu jangka waktu yang panjang (You, 2014: 334-335; Sohns, 
2017: 355).  

Kembali ke lokasi penelitian, rumah tangga di wilayah T’eba 
juga nampaknya memiliki asset berupa tanah, ternak sapi, ternak 
kambing, ternak ayam, dan bahkan ternak anjing (bdk uraian dalam 
Bab II). Persoalan krusial yang bersifat sistemik justru dihadapi di sini 
yakni rumah tangga tidak memiliki fokus tertentu. Hal itu sebetulnya 
tersebab oleh karena warga masih memiliki kebiasaan untuk 
mempraktekan pola diversifikasi usaha dalam nuansa kerja rumah 
tangga. Diversifikasi terpaksa dilakukan oleh para petani karena 
mereka menghadapi persoalan yang multidimensi, antara lain 
ketidakpastian hasil, aneka tuntutan kebubutuhan adat, rumah tangga 
dan suasana pasar yang tidak memberi angin segar bagi proses belanja 
rumah tangga. Sering terjadi dengan sangat menyedihkan bahwa 
kegiatan usaha rumah tangga petani berubah-ubah mengikuti 
permintaan pasar. 

Satu fenomena ekonomi lain yang muncul dengan sendirinya 
di sini adalah  kecenderungan pola usaha rumah tangga petani yang 
ternyata sangat tergantung pada kecenderungan permintaan pasar. 
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Sesungguhnya di sinilah cikal bakal munculnya akar kemiskinan yang 
dialami warga rumah tangga setiap tahun. Walau ada titik-titik terang 
yang dapat dijadikan sebagai peluang usaha ke arah yang lebih baik. 
Misalnya, jika permintaan pasar semakin meningkat dan 
menguntungkan terhadap jumlah ternak sapi penggemukan, maka jenis 
usaha ini tentunya dapat dijadikan sebagai titik fokus, yang sesegera 
mungkin ditangkap peluangnya  oleh warga rumah tangga. Namun 
kenyataan yang dihadapi sesuai pengalaman di lokasi penelitian, 
individu dalam rumah tangga tidak memiliki kemampuan teknis yang 
menjadi andalan untuk melakukan usaha yang lebih terfokus. 

Di antara rumah tangga miskin di T’eba terdapat 73 % yang 
tidak memiliki ternak sapi bakalan penggemukan. Ternak sapi 
sesungguhnya sebagai tumpuan masyarakat lokal sejak zaman nenek 
moyang, walau memang jumlahnya tidak seberapa. Ternak sapi 
merupakan asset lancar yang mudah diubah menjadi asset lainnya, 
yang sebetulnya harus dilihat sebagai sebuah peluang emas yang harus 
diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Produk ini dapat dijual untuk 
memperoleh uang tunai, selain sistem barter dengan mengandalkan 
pola berikut: ternak sapi ditukar dengan binatang lain seperti babi, atau 
makanan, dan bahkan juga dengan tanah. Artinya rumah tangga yang 
bersangkutan tidak mempunyai tumpuan harapan jika tidak memiliki 
aset ini. Meskipun demikian mereka masih memiliki aset lainnya 
berupa tenaga kerja. Penawaran jasa tenaga kerja sebagai pemelihara 
sapi dengan imbalan jasa sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu 
rupiah). Pembayaran jasa seperti ini memang terhitung paling merugi, 
namun  terpaksa dilakukan oleh pemilik pada saat sapi itu terjual.     

Penggunaan LahanPenggunaan LahanPenggunaan LahanPenggunaan Lahan    

Lahan adalah aset yang sangat penting bagi pembicaraan 
mengenai hasil panen yang baik. Lahan yang sama juga sebagai modal 
dasar bagi setiap rumah tangga untuk memikirkan kehidupan yang 
langgeng dan dapat diandalkan. Selain itu juga lahan yang sama sebagai 
jaminan yang pada prinsipnya senantiasa menjanjikan masa depan yang 
baik bagi warga rumah tangga. Persoalan yang sering muncul 
berkenaan dengan pengelolaan lahan yang sama adalah strategi 
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penggunaan yang ditangani pihak non rumah tangga untuk 
kepentingan umum. Pada titik ini perspektif yang digunakan untuk 
mengakses lahan memang jelas-jelas mengabaikan kepentingan rumah 
tangga, yang pada gilirannya sudah pasti menimbulkan berbagai 
persoalan. Antara lain  iklim kehidupan seperti itu justru semakin 
memperkuat terjadinya proses kemiskinan secara struktural di daerah 
pedesaan.  

 Hal yang selalu dikeluhkan banyak warga masyarakat 
berkenaan dengan pemikiran di atas adalah kenyataan mengenai 
dominasi dari peran pemerintah. Fenomena ini sebetulnya bukanlah 
sesuatu hal yang baru oleh karena selama ini warga masyarakat 
memang selalu mengeluh, walau apa yang mereka keluhkan selalu 
sama saja dari tahun ke tahun. Alasanya, meski mereka mengeluh, 
namun tidak ada tanggapan dan solusi yang memuaskan. Indikator 
memgenai dominasi pihak pemerintah adalah semakin besar 
penggunaan lahan yang ditangani oleh pihak pemerintah, antara lain 
seperti hutan produksi dan tambang marmer. Kedua matra usaha ini 
sungguh merupakan proses membatasi ruang gerak rumah tangga pada 
satu sisi, dan pada sisi lainnya hal tersebut sebetulnya sangat 
mengganggu ekosistem di wilayah pedesaan. Suatu hal nyata yang 
dikeluhkan misalnya rumah tangga dibatasi kesempatan akses lahan 
ternak yang mencukupi,baik untuk peternakan kecil, peternakan 
sedang maupun peternakan besar. Hal ini memperkuat temuan Lade 
(2017: 1), bahwa degradasi terjadi sebagai akibat intervensi yang 
mengabaikan alam dan budaya sehingga dapat memperkuat 
kemiskinan (terutama dalam landskap agrobiodiverse).  

 Pemikiran di atas langsung tertuju pada usaha marmer yang 
sedang dilakukan di daerah-daerah pedesaan termasuk Kecamatan 
Tanpah saat ini. Sesungguhnya daerah eksploitasi marmer merupakan 
tempat budaya yang sangat baik untuk mempertahankan ekosistem 
yang handal. Namun usaha marmer tidak pernah berusaha untuk 
memahami ekosistem yang baik, yang mestinya terus dan tetap 
dipelihara, bukan semata mengarahkan perhatian pada usaha ekonomi. 
Argumen awal yang dibangun proyek marmer adalah untuk dapat 
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meningkatkan pembangunan masyarakat, namun ternyata hal itu 
hanyalah merupakan janji muluk pada masyarakat setempat. Buktinya 
adalah setelah kegiatan eksploitasi berakhir, kehidupan masyarakat 
tidak pernah berubah dan bahkan warga masyarakat merasa serta 
mengalami kehidupan ekonominya semakin memburuk, termasuk juga 
kesejahteraan bersama dalam rumah tangga.  

Kondisi lain yang memperburuk situasi adalah hutan belukar 
merupakan lahan tidur dan menjadi milik rumah tangga petani telah 
diklaim oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Kehutanan. Meski pada 
sisi lain ada kebijakan pemerintah desa untuk memisahkan lahan 
pertanian dan lahan peternakan, namun hal tersebut belum maksimal. 
Kebijakan yang lain adalah penguasa atau pemerintah telah membatasi 
dan mempersempit luas lahan pertanian setiap rumah tangga petani. 
Bagaimana reaksi para warga rumah tangga? Mereka tetap 
mengharapkan dari pihak pemerintah untuk misalnya tidak perlu 
membatasi ruang gerak mengenai strategi mempergunakan lahan. 
Walaupun sebenarnya hal seperti ini ternyata juga tidak banyak 
memberi kontribusi yang berarti kepada warga masyarakat, oleh 
karena memang luas lahan pertanian semakin sempit dibanding dengan 
naiknya populasi warga masyarakat di daerah pedesaan. Demikian pula 
pertambahan jumlah rumah tangga setiap periode akan menambah 
jumlah rumah tangga miskin.  

Masalahnya menjadi semakin kompleks ketika dikaji angka 
pertambahan jumlah rumah tangga, yang memang selalu berkembang 
(bertambah) setiap tahun (Bdk Bab II). Oleh karena itu sangat 
diperlukan pengadaan rumah pemukiman yang sehat dan bermartabat. 
Kebiasaan menambah bangunan rumah baru di samping rumah 
orangtua, juga tidak membantu banyak mengenai kenyataan adanya 
lahan pertanian yang semakin berkurang. Keinginan warga untuk 
membangun pemukiman secara berlapis sehingga tidak cukup ruang 
untuk aktivitas pertanian pada sekitar pemukiman, hal seperti itu juga 
mengganggu konstelasi iklim kehidupan yang sehat dan berdaya guna 
bagi kepentingan warga masyarakat setiap hari. 
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Pembukaan jalan melintasi area pertanian bertujuan untuk 
mempermudah akses kegiatan pertanian. Program seperti ini dinilai 
sangat membantu warga masyarakat untuk mempercepat jejaring sosial 
(transportasi), namun bukan merupakan solusi yang baik untuk 
mempertahankan luas lahan pertanian bagi kepentingan warga 
masyarakat. Karena tekanan penduduk yang semakin sulit, dan tempat 
tinggal juga seperti itu, maka lahan pertanian berubah fungsinya 
sebagai tempat pemukiman untuk rumah tangga baru. Lahan seadanya 
yang nota bene sempit menjadi bahan rebutan untuk: (a) lahan 
pertanian, (b) perumahan warga baru, dan (c) pembangunan 
infrastruktur jalan desa. Tiga kepentingan di atas tidak bisa dianggap 
sepele, dalam arti tidak ada cara yang menguntungkan dan mudah 
untuk memilih salah satu atau dua saja dan mengabaikan yang lain. 
Pola ini juga akhirnya akan menciptakan ketergantungan rumah 
tangga karena perolehan hasil pertanian bakal semakin sedikit  tiap 
tahunnya, dan bila kondisi ini berlangsung secara berkelanjutan, maka 
kemiskinan rumah tanggapun semakin sulit teratasi.   

Sejenak kita kembali mengarahkan perhatian pada hutan yang 
dimiliki warga masyarakat selama ini. Lokasi hutan merupakan tempat 
akses rumah tangga selama ini antara lain menjadi (a) tempat ternak 
hewan, dan (b) pengambilan kayu bakar untuk urusan dapur, serta (c) 
menjadi tempat pengumpulan hasil hutan lainnya. Yang pertama sudah 
dibahas secara meluas dalam Bab II, berkenaan dengan hasil komoditas 
peternakan yang dapat membantu warga masyarakat dalam bingkai 
mengentaskan kemiskinan. Fungsi hutan yang kedua ternyata 
membantu warga masyarakat untuk dengan mudah mencari 
kebutuhan di dapur yakni mendapatkan kayu bakar yang bermutu. 
Lalu yang ketiga hutan menjadi cadangan langsung bagi warga rumah 
tangga untuk mendapat makanan tambahan seperti ubi hutan, kacang 
hutan dan berbagai hasil hutan lainnya yang memang sangat 
melimpah.  

Persoalan mulai muncul ketika lahan hutan tersebut diklaim 
oleh Dinas Kehutanan dengan penanaman pohon produksi, meskipun 
rumah tangga ikut membantu karena motif upahan berupa uang. 
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Berkenaan dengan pohon produksi yang ditanam, hal itu diawali 
dengan proses penebangan pohon-pohon yang selama ini menjadi 
andalan warga masyarakat desa. Usaha penebangan ini pun dilakukan 
secara besar-besaran. Apa yang terjadi? Sumber-sumber mata air 
menjadi kering. Pemukiman sekitar wilayah tersebut sulit 
mendapatkan air bersih untuk minum. Ketika rumah tangga petani 
terusik dari lokasi tersebut maka tumbuh semangat pemusnahan 
tanaman meskipun telah adanya pengorbanan dari pihak pemerintah. 

    

Rumah Tangga Tak BerdayaRumah Tangga Tak BerdayaRumah Tangga Tak BerdayaRumah Tangga Tak Berdaya    

Apa yang dapat disebut di sini berkenaan dengan pemikiran 
sebelumnya memang sangat menyedihkan. Mengapa? Rumah tangga 
mengalami kemunduran berkaitan dengan proses untuk berada lebih 
dekat dengan alam. Sumber daya alam yang selalu terpelihara dengan 
baik, ternyata menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh memberi 
sesuatu yang kurang menyenangkan bagi kehidupan manusia dan 
masyarakat setiap hari. Tradisi dan kultur masyarakat yang senantiasa 
selalu dekat dengan berbagai unsur kosmos, ternyata berada di tepi 
kehancuran oleh karena terjadi pembabatan tanpa kenal ampun. Hidup 
manusia dan masyarakat terancam oleh karena perilaku sosial yang 
tidak bersahabat dengan makhluk hidup lainnya.  

Dengan demikian dapat dikatakan di sini juga bahwa 
lingkungan hidup yang berubah fungsi dan peran, yakni menjadi 
musuh bebuyutan dari rumah tangga. Hutan dan alam selama ini 
menjadi sumber rejeki, sudah ditakuti karena sesekali dapat memberi 
sesuatu bencana yang tidak diharapkan manusia dan masyarakat. 
Kedekatan dengan alam semesta tidak seintim iklim kehidupan para 
leluhur di masa lampau. Kekerabatan dengan alam semesta menjadi 
ternoda oleh karena tindakan yang tidak mengenal keramahan 
lingkungan sekitar. Hutan merasa tidak dilindungi oleh karena terjadi 
pembabatan yang tidak mengenal ampun. Mentalitas manusia dan 
masyarakat sedemikian kejam, sehingga tidak memperhatikan cita rasa 
alam yang selalu melindungi manusia dan masyarakat yang sama. Hal 



 

136 

yang biasanya dilaksanakan setelah panen untuk pergi mencari 
makanan tambahan di hutan, tidak dilakukan lagi oleh karena ternyata 
di hutan tidak ada apa-apa yang dapat diperoleh sebagai sesuatu yang 
memberi makna dan nilai tambah bagi kehidupan.  

    

Kemiskinan PersistenKemiskinan PersistenKemiskinan PersistenKemiskinan Persisten    

Cikal bakal kemiskinan sebetulnya secara alami dapat 
dijelaskan dengan mengkaji realitas sosial sebagaimana yang 
digambarkan di atas. Bahwa alam tidak bersahabat lagi dengan manusia 
dan masyarakat, atau alam seakan menjadi lawan yang selalu tidak 
menyiapkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan 
masyarakat. Hal seperti ini pada sisi tertentu biasanya berlaku ketika 
perasaan manusia masih sangat kuat pada tradisi dan budaya. Secara 
natural, alam itu suci dan selalu membimbing manusia serta 
masyarakat pada hidup yang handal. Karena itulah misalnya pada 
tempat sumber mata air atau tempat tertentu, di sana manusia dan 
masyarakat dapat sembahyang atau melakukan relasi khusus dengan 
leluhur dan Yang Ilahi.  

 Tradisi dan budaya yang ada pada masyarakat selalu dengan 
jelas menunjukkan bahwa keyakinan rumah tangga akan hukum alam 
yang berlaku dengan kehidupan manusia telah menjamin kelestarian 
alam secara berkesinambungan. Hal seperti ini seirama dengan apa 
yang telah disampaikan mengenai keramahan dengan alam ketika 
warisan tradisi dan budaya selalu mengingatkan manusia dan 
masyarakat mengenai hal terpuji, yakni tinggal berdampingan dengan 
alam. Namun pada zaman kini persoalan justru berbunyi secara 
berbeda. Inti persoalan yang kini dihadapi adalah makna dan nilai-nilai 
tradisi (baca dan budaya) yang terkait dengan alam semakin tidak 
dipelihara. Nampaknya menjadi sangat sulit untuk mengaitkan 
perhatian orang pada kemurahan atau kerahiman alam. Warga 
masyarakat merasa terlepas dari kekang untuk selalu memberi respek 
yang pantas dan layak kepada alam. Rumah tangga di pedesaan tidak 
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lagi merasa terpanggil untuk memelihara serta merawat berbagai 
kemurahan yang senantiasa diperolehnya dari alam.  

 Justru sikap seperti di atas inilah yang memberi peluang bagi 
munculnya berbagai kesulitan, yang acap kali dialami sebagai 
tantangan dan persoalan yang mencekik perhatian manusia dan 
masyarakat. Rumah tangga justru berada di ambang kehancuran oleh 
karena kasih sayang alami untuk tinggal bersama alam menjadi sirna. 
Kehancuran sistematis semakin bermunculan seirama dengan sikap 
tidak bermartabat terhadap alam dan lingkungan yang sehat. Ambisi 
untuk menguasai alam secara tekhnologis merusak seluruh tatanan 
tradisi dan budaya untuk selalu concerned pada kemurahan dan 
kerahiman alam bagi manusia dan masyarakat. 

 Faktor desakan kebutuhan dan ambisi klaim hak kepemilikan 
lahan menjadi pemicu eksploitasi alam dan hutan secara liar dan 
bahkan tidak bertanggung jawab. Hal yang sangat memilukan hati 
adalah misalnya maraknya tambang mangan yang bermunculan namun 
pemilik areal hutan yang bukan orang lokal. Kehadiran kaum pemilik 
areal hutan ini diperkuat legalitas hak dariDinas Pertambangan. 
Tekhnologi menguasai hati manusia dan masyarakat, sehingga 
kehausan untuk hidup sejahtera dalam waktu sesingkat-singkatnya 
mendorong kreativitas mereka untuk melakukan proses pengrusakan 
lingkungan sekitar. Nafsu untuk menggenjot angka perubahan dan 
perkembangan bidang ekonomi tidak mengindahkan suara hati tradisi 
dan budaya masyarakat setempat, terlebih mengenai respek mereka 
terhadap alam.    

Rumah tangga yang tidak berdaya dengan kondisi ini tentunya 
menerima dengan hati yang gundah oleh karena memang tidak dapat 
melakukan sesuatu untuk melawan arus. Kehidupan rumah tangga 
nampak sepertinya dipaksa untuk tetap mengakui keberadaan mereka 
sebagai keluarga miskin oleh karena tertutup berbagai peluang untuk 
hidup lebih baik dan bermartabat. Rumah tangga dengan mindset 
tradisional sulit berdamai dengan perubahan dan perkembangan yang 
dihasilkan dengan pendekatan tekhnologi untuk merekayasa alam 
menjadi sumber kehidupan ekonomi yang mencukupi. Kenyataannya 
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rumah tangga memang menjadi porak poranda oleh karena terlampau 
mengharapkan sesuatu yang terpuji dari pendekatan tekhnologi, yang 
ternyata hanyalah menyisahkan kesulitan dan persoalan raksasa yang 
sulit diatasi.  

Sebetulnya ada harapan bagi rumah tangga dengan adanya 
gerakan baru untuk menggenjot angka perolehan usaha ekonomi 
dengan menggunakan tekhnologi canggih. Namun hal itu terganjal 
justru karena tekhnologi mengabaikan nilai-nilai tradisi dan budaya 
masyarakat ketika seenaknya memperalat tekhnologi untuk mencari 
rejeki. Alam diperkosa, dan dengan demikian martabat manusia juga 
tidak dihormati sebagaimana mestinya. Keluarga-keluarga terlibat 
dalam tindakan yang tidak sepantasnya diberi kepada alam, dan karena 
itu kesulitan yang diderita rumah tangga mengenai pemerkosaan 
martabat manusia juga dialami sebagai sesuatu yang sangat 
menyedihkan hati. Rumah tangga menyaksikan kemelaratan sepanjang 
masa oleh karena penderitaan datang silih berganti bersamaan dengan 
tindakan semakin kasar terhadap alam tidak pernah berhenti.  

Apakah yang masih dapat dilakukan oleh manusia dan 
masyarakat, dan terlebih usaha mencari pendekatan untuk memugar 
suasana atau situasi kehidupan dalam rumah tangga yang tidak terurus. 
Memang cikal bakalnya ada pada peluang yang tidak dapat 
dimanfaatkan oleh rumah tangga untuk dua sikap dasar berikut. 
Pertama, tetap mempertahankan tradisi dan budaya untuk selalu 
memberi respek terhadap alam. Kedua, kesulitan untuk menerima 
pendekatan tekhnologi yang merusak tatanan hidup alam. Pada sikap 
pertama manusia dan masyarakat mengalami kesulitan oleh karena 
kedekatan mereka dengan tradisi dan budaya juga tidak terlalu pasti. 
Terkadang ada sikap ambigu, artinya sikap mendua untuk mewarisi 
tradisi dan budaya, terlebih berbagai kebiasaan untuk terus 
memelihara sesuatu yang baik dan terpuji dalam bingkai warisan para 
leluhur. Sikap yang kedua bersifat pragmatis, dalam arti sesuatu yang 
berdasar pada perhitungan pengetahuan masa kini dengan 
memperhatikan kecenderungan perubahan serta perkembangan 
teknologis.  
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Manusia dan masyarakat secara struktural terhimpit dalam dua 
sikap di atas. Rumah tangga memang tidak mungkin berdaya oleh 
karena tidak ada sikap yang jelas dari anggota keluarga. Itu artinya apa? 
Rumah tangga sepertinya sedang mengayuh di air keruh oleh karena 
perubahan dan perkembangan yang sedang mereka arungi ini, mereka 
sendiri tidak mengetahuinya secara pasti. Justru karena betapa sulitnya 
rumah tangga mengidentifikasi persoalan yang sedang dihadapi, maka 
sikap yang walau tidak menguntungkan namun untuk sementara 
dinilai cukup bermartabat yakni sikap mendua. Inti dari sikap mendua 
ini kira-kira dapat digambarkan sebagai berikut. Pada satu sisi 
menerima tradisi dan budaya, namun secara fisik menjawab 'ya' juga 
terhadap berbagai perubahan yang dihasilkan oleh pendekatan 
tekhnologi.  

Kemiskinan seakan bermain di nampan oleh karena salah 
kaprah dari pihak manusia dan masyarakat terhadap situasi dan kondisi 
ketidakpastian yang sedang dialami. Inilah juga inti gambaran 
mengenai fenomena kemiskinan yang sepertinya terwarisi dari salah 
pengertian manusia dan masyarakat mengenai suasana kehidupan 
internal mereka dalam rumah tangga. Sebetulnya ada titik terang yang 
menjanjikan hidup rumah tangga yang baik dan langgeng, jika ada 
keterbukaan sikap dari rumah tangga untuk semakin realistis. Walau 
pilihan ini ternyata sangat sulit dilaksanakan oleh karena tidak mudah. 
Maksudnya, pada salah satu sisi manusia dan masyarakat menerima 
dampak tradisi dan budaya, namun menginternalisirnya dalam 
kehidupan praktis setiap hari. Maksudnya, warga masyarakat boleh 
mewarisi tradisi dan budaya, namun terbuka juga untuk menerima 
dampak dari penggunaan tekhnologi untuk menggenjot kemajuan 
dalam bidang ekonomi bagi pengembangan kehidupan rumah tangga. 
Itu berarti perlahan-lahan warga rumah tangga harus bisa diarahkan 
untuk menghargai tradisi dan budaya sejauh tidak menghalangi segala 
usaha dan karya yang sedang dilakukan pada lingkungan mereka. 

Namun yang terjadi selama ini adalah tanggapan yang kurang 
prospektif mengenai sebuah dinamika yang memang tidak 
menguntungkan, namun diikuti tanpa diketahui bahwa manusia dan 
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masyarakat yang sedang terjerumus untuk mengikutinya itu setuju atau 
tidak. Inti dari dinamika yang tidak menguntungkan itu adalah 
terjadinya sebuah proses pemiskinan secara terstruktur. Gejolak sosial 
yang sedang mencekik perhatian ini acapkali dicari tumbalnya pada 
pihak pemerintah (baik pusat, maupun daerah) yang kurang memiliki 
respek bagi tradisi dan budaya setempat. Padahal sebetulnya yang 
harus dipersalahkan adalah pihak rumah tangga yang memang gagal 
mengarahkan warganya untuk selalu memberi respek terhadap alam. 
Tentunya hal seperti ini juga menjadi tanggungjawab moril bagi rumah 
tangga untuk memampukan anggota-anggotanya sedemikian rupa, agar 
mereka dapat dengan leluasa menjelaskannya juga kepada pihak lain 
yang sebetulnya buta sama sekali terhadap makna dan nilai luhur yang 
ada di balik tradisi dan budaya.   

Sejenak kita masuk lebih dalam untuk mengamati proses 
pengrusakan alam di satu pihak, dan sikap skeptis di pihak lain dalam 
menelantarkan martabat kehidupan manusia dan masyarakat. Tambang 
marmer juga menjadi bentuk yang serupa dengan pola yang terjadi 
dalam penambangan mangan. Perusahaan mempekerjakan orang lokal 
pada tambang marmer dengan jangka pendek atau sesuai dengan umur 
produksi. Sementara itu pegawai marmer yang terbiasa dengan pola 
kerja demikian tentunya menerima upah tiap bulan. Walau mereka 
menerima upah, namun tidak bertahan dalam tempo yang agak lama. 
Sesungguhnya proses upah seperti ini juga merupakan jalan mulus bagi 
warga masyarakat untuk mencapai titik puncak menjadi penganggur 
yang adalah juga intisari kemiskinan.  

Warga rumah tangga yang selama masa aktif, memang secara 
praktis mereka meninggalkan aktivitas sebagai rumah tangga, dalam 
hal ini petani. Itu artinya mereka melepas peluang untuk mendapatkan 
hasil panen oleh karena sebagian hamparan lahan pertanian dibiarkan 
sedemikian saja tanpa diolah. Mentalitas yang tercipta dari gejolak 
sosial ini adalah terjadi sikap skeptis atau tidak peduli dengan 
kemungkinan untuk mendapat hasil panen dari lahan yang dimiliki 
masyarakat. Perasaan dan sikap yang ada dalam masyarakat adalah lalai 
mengerjakan lahan pertanian untuk menemukan sebuah bentuk baru 



 

141 

dari kehidupan yang produktif. Demikian juga mulai terjadi perubahan 
pola hidup misalnya penghasilan tetap dari perusahaan marmer 
dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh nafkah. Bahkan 
kesempatan yang sama dijadikan sebagai peluang untuk melakukan 
pinjaman dari lembaga kredit.  

Walau hal itu sering menimbulkan persoalan baru oleh karena 
mereka misalnya tidak mampu mengembalikan pinjaman. Justru pada 
posisi terjepit seperti inilah maka mereka menempuh jalan 
membiarkan tanah dan pekarangan mereka disita oleh lembaga kredit 
tersebut. Jadi ternyata kehadiran perusahaan tidak saja memberi angin 
segar mengenai pinjaman lunak, melainkan juga ikut meninabobokan 
mereka untuk melupakan aktivitas pertanian. Ketika perusahaan tidak 
berproduksi lagi, maka terjadilah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 
Rumah tangga tersebut mengalami kesulitan untuk hidup dan tertutup 
kemungkinan bagi rumah tangga untuk masuk kembali dalam kondisi 
ekonomi semula.  

Krisis PanganKrisis PanganKrisis PanganKrisis Pangan    

Kondisi miskin seperti krisis pangan tidak serta merta hanya 
terkait dengan bidang sosial ekonomi, melainkan juga terkait dengan 
perubahan alam atau terjadi pergeseran iklim (Alam, 2015: 145). 
Perubahan iklim antara lain dinamika pola curah hujan, waktu dan 
lamanya musim hujan menjadi pertimbangan serius, sehingga dapat 
menentukan strategi adaptasi antara lain tanaman campuran, irigasi, 
diversifikasi dan perubahan waktu tanam. Bagi rumah tangga di Desa 
T’eba telah menjadi kebiasaan digunakan pola mixproduct pada setiap 
musim tanam. Artinya pada lahan dan musim yang sama petani akan 
menanam beberapa jenis produk antara lain jagung, ubi kayu, sayuran 
labu, kacang tali, pisang, nenas, umbi-umbian. Rumah tangga (petani) 
pedesaan senantiasa berpikir dan bertindak alternatif. Beberapa jenis 
tanaman produk pertanian ditempatkan pada lahan yang sama secara 
bersamaan sehingga jika terjadi kegagalan pada jenis lainnya, maka hal 
itu dapat diantisipasi dengan produk lainnya. Misalnya gagal panen 
jagung dan padi, maka produk ubi merupakan produk alternatif 
(Oluwatayo, 2016: 106). 
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Penyebab lain rumah tangga menghadapi krisis pangan juga 
sebagai akibat dari pertambahan penduduk. Artinya bertambahnya 
jumlah anggota rumah tangga,  menambah besaran jumlah kebutuhan. 
Karena penghasilan tetap tetapi kebutuhan semakin meningkat 
sehingga menimbulkan masalah baru dalam kondisi kemiskinan. 
Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa penghasilan rumah tangga 
di pedesaan sangat tergantung pada luas areal pertanian yang dimiliki. 
Sedangkan  pola pembagian lahan pertanian masih sangat kental dalam 
kehidupan masyarakat pedesaan. Misalnya ketika seorang anggota 
rumah tangga laki-laki yang telah membentuk keluarga baru (telah 
menikah) wajib mendapatkan bagian tanah warisan dari leluhur atau 
orangtua. Pola ini membawa akibat pada semakin sempitnya luas areal 
pertanian bagi setiap keluarga, sehingga akhirnya terjadi keterbatasan 
luas lahan pertanian. Demikian juga sebagai rumah tangga yang baru 
menikah, masih sulit memperoleh kemudahan akses terhadap modal 
dan sumber daya produktif (Garzia, 2014: 221). Patut diketahui, bahwa 
masalah pertanian ini terjadi di negara-negara berkembang termasuk 
Indonesia, di mana pertanian dibayangi oleh persoalan lahan yang 
semakin sempit dan degradasi kualitas lahan yang berakibat pada 
kemiskinan  (Barbier, 2016: 6 dan Lade, 2017: 1).  

Luas tanah yang dimiliki setiap rumah tangga miskin adalah 0, 25 
ha, bahkan 10 % (20 rumah tangga) dari penduduk di desa lokasi 
penelitian  tidak memiliki lahan pertanian atau tergantung pada 
kemurahan hati keluarga lain. Kepemilikan tanah dapat dikelompokan 
dalam beberapa istilah antara lain: (1) Lahan tidur (istilah Uab Meto, 
bahasa Dawan disebut “bane” sebesar 20 ha, artinya lahan tersebut 
terletak jauh dari pemukiman yang jarang diolah dan bahkan telah 
menjadi kawasan belukar (kawasan hutan yang dimiliki keluarga). (2) 
Lahan yang berada di wilayah pertanian artinya lahan tersebut sering 
diolah, akan tetapi tidak memberikan hasil yang cukup untuk 
memenuhi kebutuhan keluarga. (3) Alih usaha pertanian dari 
pertanian lahan kering menjadi petani lahan basah (sawah tadahan), 
namun tetap tidak  menunjukkan perbaikan hidup karena 
perbandingan jumlah modal yang banyak namun hasil sedikit. 
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Luas areal pertanian khususnya lahan basah (sawah tadah hujan) 
sangat kecil, rata-rata 15-50 are. Jumlah hasil panen sangat sedikit 
yaitu sebanyak 675 kg-2,250 ton gabah dan jika dikonversi dalam beras 
452 kg-1500 kg. Sementara jumlah individu dalam setiap rumah tangga 
rata-rata sebanyak 7 orang. Dengan demikian jika jumlah hasil panen 
tersebut digunakn hanya untuk konsumsi rumah tangga dalamjangka 
waktu 7 bulan  sampai 25 bulan. Hasil panen tersebut tidak mencukupi 
rata-rata kebutuhan keluarga dalam satu tahun. Apalagi padi juga dijual 
ke pasar desa untuk memenuhi kebutuhan lain seperti anak sekolah, 
pesta adat dan pesta nikah. . . . Hal ini kemudian searah dengan temuan 
penelitian, bahwa marginalisasi petani subsisten tergantung pada 
populasi (Gavin Hilson, 2013) 

Aset DesaAset DesaAset DesaAset Desa    

Aset desa yang dikelompokan menjadi ternak liar seperti ternak rusa, 
babi hutan, sapi liar, dan lebah, serta bambu (betung). Catatan khusus 
untuk ternak rusa, sering rusa ditangkap oleh kelompok pemburu dari 
luar wilayah desa. Tempat berlindung dari rusa akhir-akhir ini justru 
semakin terdesak seiring dengan perkembangannya tiap tahun, yang 
juga semakin meningkat jumlahnya. Seluruh aset ternak liar ini dapat 
menjadi objek wisata bilamana dikembangkan jasa pariwisata. Ide 
mengenai parawisata di daerah penelitian ini akan sangat tergantung 
pada seberapa jauh mentalitas manusia dan masyarakat agar tetap 
konsistensi dalam menjaga kelestarian alam. Namun parawisata tidak 
mungkin berjalan jika pola kehidupan masyarakat tidak mencukupi, 
dalam arti tidak saja aspek kesejahteraan yang diidam-idamkan belum 
terpenuhi, melainkan cara hidup baru untuk memenuhi prasyarat 
wisata itu sendiri.   

Mindset atau cara berpikir manusia dan masyarakat di tempat 
penelitian mengenaihasil hutan warisan leluhur yang kini diklaim 
sebagai 'aset desa' seperti asam, kemiri, jambu hutan, dan kayu bakar, 
hendaknya ditingkatkan untuk memandang aset tersebut sebagai 
komoditas baru, yang tidak saja bermanfaat untuk menambah atau 
melengkapi hasil panen, melainkan juga dapat ditempatkan sebagai 
strategi baru dalam rangka mengusahakan pola hidup baru yang lebih 
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maju, antara lain usaha parawisata. Walaupun jika dikaji dalam 
perspektif kemajuan kini, maka haruslah diakui bahwa upaya 
peremajaan belum dilakukan oleh rumah tangga sebagai pewaris. 
Apresiasi masyarakat masih sebatas 'aset lepas' milik bersama yang 
memang tidak dipelihara/ditanam. 

Walaupun hasil hutan tidak diklaim sebagai milik rumah 
tangga tertentu secara jelas. Namun ketika musim panen tiba, maka 
masing-masing rumah tangga sudah dengan pasti memanen aset yang 
juga diakui oleh rumah tangga lain sebagai milik keluarga tertentu. 
Karena itu secara realistis biasanya tidak ada perebutan ketika musim 
panen tiba. Walau masih ada juga tangan usil yang selalu dengan 
pikiran tidak baik merusak iklim kekeluargaan di antara warga rumah 
tangga yang satu dengan yang lainnya. Biasanya proses pemungutan 
hasil hutan dijual kepada para pembeli secara musiman. Harga yang 
dipatok memang tidak tetap, selalu berubah. Hal seperti inilah yang 
biasanya merugikan warga desa yang tidak memiliki strategi khusus 
untuk bermain dengan harga jual komoditas aset desa. Hal menarik 
dari pembicaraan mengenai aset desa, warga masyarakat selalu 
memiliki prinsip dasar bahwa komoditas itu dipelihara langsung oleh 
alam dan Yang Tertinggi, dan ternyata setiap tahun selalu memberi 
hasil yang mencukupi, kendati tanpa campur tangan manusia untuk 
memelihara atau merawat aset desa tersebut.  

Karena itu pada masyarakat di tempat penelitian, kini 
mengenal istilah ‘tutup hutan’ dari berbagai aktivitas penangkapan 
binatang liar, termasuk larangan (tabu) untuk mengambil hasil hutan 
tidak pada waktunya. Dengan demikian, suara anjing tidak boleh 
kedengaran di hutan (anjing tidak boleh menggonggong). Bersamaan 
dengan itu warga masyarakat tidak boleh mengambil hasil hutan 
lainnya berupa buah kelapa, memotong pohon yang biasanya dikenal 
dengan istilah Bahasa Dawan (Uab Meto) banu, nasi. Tutup hutan 
merupakan kesepakatan bersama tokoh adat, dan diikuti dengan 
keputusan denda bagi mereka yang melanggar kesepakatan tersebut. 

Denda yang diberi biasanya tidak saja berupa ancaman atau 
hukuman fisik tertentu, melainkan juga beberapa kegiatan konkret 
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sebagai bahan ajar agar pada kesempatan lain, mereka tidak melakukan 
sesuatu di luar keinginan banyak warga. Dalam arti ketika denda 
diberi, maka sesepuh masyarakat selalu menggunakan arahan yang 
menarik, sehingga warga masyarakat merasa terdorong untuk selalu 
mencintai dan memelihara alam dengan sikap ramah. Ramah 
lingkungan hanya terjadi jika manusia dan masyarakat selalu 
membangun dalam diri mereka sikap respek dan bersahabat dengan 
alam sekitar. Sikap seperti ini tentunya mengalir dari perilaku dasar 
saling memperhatikan di antara manusia satu terhadap yang lain 
sebagai saudara dan saudari.    

AkAkAkAktivitas Rumah Tanggativitas Rumah Tanggativitas Rumah Tanggativitas Rumah Tangga    

Rumah tangga di pedesaan memang sangat beragam aktivitasnya 
untuk mendapatkan  penghasilan. Beberapa uraian sebelumnya sudah 
dengan jelas menyebutkan aktivitas rumah tangga yang bermacam 
ragam di satu pihak, namun di pihak lain monoton oleh karena tidak 
strategis dan ekonomis dalam melakukan aktivitas tersebut. Dimensi 
sosial terlampau memengaruhi ragam kegiatan tersebut, yang sering 
memang tidak memberi hasil yang mencukupi. Namun yang sangat 
mengherankan,  bahwa tidak ada upaya konkret dari warga rumah 
tangga untuk meningkatkan mutu kegiatan tersebut, agar pada tahun 
berikutnya dapat memberi hasil lebih dari tahun sebelumnya. Jadi 
dapat dilihat di sini, bahwa tidak ada pemikiran lain dari kalangan 
masyarakat untuk meningkatkan kinerja, atau mengambil inisiatif 
tertentu dalam rangka untuk bisa memperoleh hasil yang mencukupi 
atau memuaskan.      

Walau beragam aktivitas, namun yang kelihatan secara kasat 
mata adalah kegiatan utama pertanian lahan kering dan peternakan 
dalam skala terbatas. Mengapa disebut dengan nama 'skala terbatas', 
oleh karena usaha tersebut memang dirancang seadanya saja dan secara 
alami, untuk tujuan memenuhi kebutuhan sendiri dan juga untuk 
kebutuhan lain dalam rumah tangga.  Kegiatan pendukung lainnya 
berupa kerajinan dan tanaman umur panjang, namun sekali lagi hal itu 
tidak dirancang untuk produksi besar-besaran. Pada perspektif 
berbeda, strategi dan sistem di atas sebagai indikator, bahwa rumah 
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tangga di pedesaan sebenarnya telah mengenal diversifikasi usaha 
secara turun-temurun.Karena meski dalam skala kecil, namun warga 
masyarakat sudah dapat dengan pasti menilai dengan lihai hasil 
komoditas yang bakal diperoleh dari usaha-usaha tersebut. 

Secara prosentase, bidang pertanian menyediakan lapangan 
kerja sebesar 70% dari total jumlah penduduk di pedesaan dan 
menyumbang 90% dari total pendapatan rumah tangga. Di sini dapat 
dilihat, bahwa hampir seluruh hasil komoditas dari areal yang terbatas 
digunakan untuk keperluan rumah tangga setiap hari. Di Desa 
T’eba,pertanian lahan kering menyumbang 25% terhadap kehidupan 
rumah tangga. Sedangkan pertanian lahan basah 40% dan ternak 10%. 
Perbandingan seperti ini memberi gambaran umum mengenai serba-
serbi kesulitan yang selalu menimpa rumah-rumah tangga pada saat 
musim panen (Statistik Desa T’eba, 2018). 

Hal hakiki yang dapat dilihat dan direfleksi dari balik aktivitas 
rumah tangga ini adalah bagaimana keterlibatan anggota keluarga yang 
mendiami rumah tangga tertentu. Proses kegiatan pertanian pada 
prinsipnya melibatkan semua individu seperti suami, isteri dan anak-
anak dalam setiap rumah tangga. Pekerjaan ini merupakan aktivitas 
pokok bagi laki-laki yaitu persiapan lahan dan pembersihan jerami. 
Sedangkan bagi perempuan, mereka  berperan dalam proses pemilihan 
bibit atau benih, kemudian menanam dan memanen hasil  pertanian. 
Dengan demikian terlihat bahwa meski ada pembagian tugas, namun 
selalu ada inisiatif yang kreatif untuk saling membantu dalam rumah 
tangga. 

 

PribPribPribPribadi Kreatifadi Kreatifadi Kreatifadi Kreatif    

Kreatif di sini tidak dimaksudkan dengan jiwa perkasa untuk 
menemukan cara dan pola hidup baru, melainkan usaha untuk berpikir 
lebih dengan selalu berjuang agar hasil panen yang terbatas dapat (1) 
memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga, dan juga (2) 
memenuhi keperluan rumah tangga yang lainnya.  
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Sekali lagi, cara yang handal adalah masing-masing individu 
dalam rumah tangga seharusnya merasa terdorong untuk menjadi 
pribadi yang kreatif, agar di tengah usaha yang biasa dan sederhana, 
mereka dapat dengan mudah memperoleh hasil komoditas yang baik. 
Walau dari hasil analisis di tempat penelitian, generasi muda (angkatan 
2000-an) memang tidak lagi bersahabat dengan kondisi kehidupan 
rumah tangga yang selalu bersandar pada usaha yang biasa-biasa ini. 
Bahkan nampak ganjil bahwa kegiatan pertanian tidak disentuh, 
mereka malah memilih pekerjaan seperti menawarkan jasa ojek, 
penjual bensin eceran, atau mencari pekerjaan di perkotaan. Kelompok 
ini lebih memilih pekerjaan yang mudah/cepat mendatangkan uang. 
Itu artinya barisan petani muda menjadi semakin berkurang jumlahnya 
dan bisasaja terjadi bahwa suatu ketika tidak ada lagi petani di desa 
ketika generasi tua yang sekarang ini tidak ada lagi. 

Rumah Tangga PetaniRumah Tangga PetaniRumah Tangga PetaniRumah Tangga Petani    

Rupa-rupanya pengalaman sepanjang kehidupan manusia dan 
masyarakat di kawasan penelitian sudah semakin maju, sehingga 
hampir tidak ada usaha tambahan lagi untuk tetap mempertahankan 
usaha pertanian dan segala jenis usaha biasa yang ternyata tidak cukup 
memberikan hasil sesuai harapan. Kenyataan hidup semakin berubah 
oleh karena tanggapan warga rumah tangga sangat bervariasi. Pada sisi 
tertentu pola pertanian tetap dipertahankan oleh karena itulah warisan 
nenek moyang yang diturunkan secara struktural dengan berbagai 
acara ritual untuk menjaga kelestarian alam. Kendati pada sisi lain, 
rumah tangga mengambil jalan lain untuk tidak melaksanakan acara-
acara ritual itu oleh karena dalam pengalaman setiap tahun, usaha 
pertanian kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga.    

 Karena itulah maka kegiatan pertanian lahan kering semakin 
ditinggalkan, dan dengan demikian berbagai acara ritual untuk 
menjaga kelestarian alam juga tidak diperhatikan lagi. Dengan 
demikian tidak saja usaha pertanian diganti dengan yang baru, 
melainkan juga kebiasaan tradisional untuk memelihara alam dengan 
memberi sesajen misalnya tidak mendapat perhatian serius oleh warga 
masyarakat. Usaha pertanian memang mulai ditinggalkan, namun di 
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sekitar rumah tangga, masih terlihat bahwa ada ibu-ibu atau kaum 
perempuan yang masih setia menanami pekarangannya dengan 
tanaman jagung. Pada masa-masa sebelumnya jagung yang ditanam itu, 
biasanya ada yang berusia pendek, dan ada pula yang berusia panjang. 
Istilah dalam bahasa Dawan(Uab Meto)yang sangat cocok untuk hal ini 
adalah (a) penam asa untuk jagung usia pendek,(b) pena naesa untuk 
menyebut jagung usia panjang.  

 Kedua jenis tanaman jagung menurut klasifikasi umur seperti 
di atas ini tidak dikenal lagi secara spesifik pada saat ini(zaman now). 
Warga rumah tangga saat ini lebih berpikir praktis untuk memenuhi 
kebutuhan pokok dan berbagai keperluan dalam rumah tangga, yang 
ternyata tidak dipenuhi dengan mengandalkan hasil panen pertanian 
tradisional setiap tahun. Walau dalam perspektif lama, kebutuhan 
rumah tangga dalam jangka waktu dekat biasanya dipenuhi dengan 
hasil panen pertama dari tanaman jagung umur pendek. Lalu untuk 
selanjutnya kebutuhan rumah tangga langsung ditangani dengan 
mengandalkan hasil panen jenis jagung umur panjang dengan 
didukung oleh hasil tambahan dari hutan dan berbagai usaha kecil-
kecilan. Namun justru perspektif lama inilah yang tidak berjalan oleh 
karena tidak ada manajemen yang jelas dan lebih spesifik untuk 
mengatur hasil panen jagung umur panjang dan pendek. 

 Apalagi perubahan mindest manusia dan masyarakat semakin 
tertuju pada kecendrungan umum dari pola hidup zaman now atau 
abad milenial yang memang serba-serbi. Pengalaman mengenai 
kebiasaan para ibu rumah tangga yang masih menanamipekarangannya 
dengan jagung, itu ternyata tidak berkaitan dengan usaha menambah 
kebutuhan utama dalam rumah tangga. Pekerjaan menanam jagung itu 
hanyalah sebagai kerja sambilan saja, yang dapat dikategorikan ke 
dalam usaha rekreasi saja yang tidak membutuhkan pemikiran serius 
dan ekstra keras. Padahal seperti yang telah dijelaskan dalam uraian-
uraian sebelumnya, bahwa pekerjaan menanam jagung membutuhkan 
waktu dan tenaga yang cukup untuk menyiapkan lahan tanam, hingga 
panen  hasil dengan berbagai kewajiban ritual yang harus 
dilaksanakan.  
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 Nampaknya rumah tangga dibebani dengan kebiasaan 
mengusahakan lahan pertanian seperti ini oleh karena semuanya 
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pertama, walau seadanya, 
namun mereka membutuhkan biaya untuk persiapan bibit unggul. 
Biasanya bibit unggul ini disisihkan dari awal hasil panen. Kedua, 
persiapan untuk ritual-ritual tertentu di sekitar tempat atau lokasi 
pertanian dan juga di rumah tangga tersebut. Hal seperti ini selalu 
dianggap biasa sekali, namun ujung-ujungnya selalu harus ada pesiapan 
hewan, dan fasilitas lain yang ternyata biayanya mungkin tidak  
sebanding dengan hasil panen yang diperoleh setiap tahun. Dua hal  ini 
memang tidak selalu dapat diukur harga atau jumlah biayanya yang 
persis, namun jelas memberi beban tambahan kepada rumah tangga 
untuk memikirkannya secara serius.  

 Namun  uraian di atashanyalah sebuah kisah kenangan masa 
silam mengenai rumah tangga petani, pada zaman now tidak dilakukan 
lagi secara lebih spesifik. Pertimbangan praktis yang dapat diberikan di 
sini semata hanyalah berdasarkan pada pertimbangan ekonomi rumah 
tangga. Dimana kebutuhan pokok rumah tangga saat ini tidak  lagi 
bergantung pada hasil pertanian jagung saja, melainkan juga beras, 
yang dapat diperoleh di mana-mana dan tidak  semata dari hasil panen 
dari pertanian sawah yang mereka kelola.  

Dinamika hidup dalam dunia pertanian seperti inilah yang 
mengubah skala dari kebutuhan menu yang dikonsumsi rumah tangga 
para petani di tempat penelitian. Pola konsumsi rumah tangga telah 
berubah dengan sangat drastis sekali. Jagung yang dulunya menjadi 
hidangan menu utama, kini justru menjadi makanan sampingan, 
sedangkan nasi menjadi pasokan utama. Pada sisi tertentu usaha 
menanam jagung hanyalah dilihat sebagai usaha tambahan saja, yang 
memang tidak disertai dengan berbagai ritual yang berbelit dan 
kompleks. Bagi rumah tangga di pedesaan, sekurang-kurangnya di 
tempat penelitian, warga masyarakat bersandar sepenuhnya pada hasil 
komoditi beras. Bahkan selanjutnya beras yang sama menjadi ukuran 
handal secara formal, yang dapat dijadikan sebagai patokan utama, 
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dalam rangka mengkategori rumah tangga miskin dan rumah tangga 
sejahtera.   

Pada tataran pemahaman tradisional, produktivitas lahan yang 
dimiliki sangat tergantung pada berbagai hal antara lain siklus musim 
hujan, kesuburan tanah, dan berbagai hal lainnya. Sebagaimana telah 
disebutkan bahwa para petani berusaha ekstra keras bukan saja dari 
areal pertanian yang ada, melainkan juga mencari kemungkinan lain 
untuk menambah hasil yang turut mendukung kebutuhan rumah 
tangga. Dengan demikian usaha lain yang dilakukan warga masyarakat, 
hal itu selalu tergantung pada ukuran atau patokan kebutuhan serta 
keperluan yang ada dalam rumah tangga. Dalam arti sejauh kebutuhan 
dan keperluan dalam rumah tangga itu sudah terpenuhi, maka dengan 
sendirinya usaha tambahan selain pertanian itu juga tidak dilakukan 
warga. Ciri usaha tambahan itu seperti telah disebutkan berkali-kali 
dalam uraian sebelumya yakni peternakan, dan juga timbul kreativitas 
untuk mencari tambahan kerja sebagai wiraswasta atau pada bidang 
wirausaha lain. Singkat kata, telah terjadi pergeseran dalam kehidupan 
masyarakat petani yaitu diversifikasi usaha petani yang tidak hanya 
terpusat pada perolehan lahan kering dan lahan basah. Oleh karena itu, 
banyak aktivitas petani dipandang tidak lagi sebagai sesuatu yang 
mutlak dan harus diremajakan dalam kehidupan berkelompok di 
kawasan pedesaan. 

  Komunikasi sosial di antara rumah tangga tidak lagi 
mengalami kesulitan oleh karena penggunaan alat komunikasi 
(handphone) yang cukup meluas. Problematik penerangan listrik dan 
usaha transportasi roda dua (bahkan roda empat) semakin marak 
dikonsumsi warga desa. Bahkan kemajuan semakin bertumbuh dengan 
adanya penyediaan rumah kontrakan bagi warga dari luar daerah yang 
ingin menetap. Terjadi perubahan nilai dan makna berkenaan dengan 
harta non fisik yang dimiliki rumah tangga petani. Misalnya 
pengetahuan teknologi pedesaan, berbagai keahlian praktis berkaitan 
dengan strategi handal untuk menyebarluaskan hal-hal terpuji dan 
terpandang. Terjadi perubahan internal juga dalam rumah tangga 
petani pedesaan. Antara lain teknologi pertanian lahan kering yang 
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dimiliki rumah tangga pedesaan nampaknya semakin dicintai dan terus 
dilestarikan. Sebut saja teknologi pertanian organik, yang adalah salah 
satu hal yang multifungsional, yang ternyata dapat memperkuat 
integrasi pertanian organik itu sendiri. Biasanya pertanian organik 
memfasilitasi perubahan terutama pada skala lokal. Pertanian organik 
mempengaruhi pembangunan dan perubahan yang tidak hanya 
memperbaiki kesejahteraan ekonomi petani organik, tapi juga seluruh 
warga masyarakat. Bahkan hal itu justru semakin memperkuat ikatan 
di antara anggota masyarakat, serta memobilisir sumber daya sosial 
secara lebih berdaya guna (Śpiewak, 2015). Penggunaan input 
pertanian berupa pupuk unorganik pada lahan pertanian akan 
menyebabkan humus tanah semakin rendah. Pada salah satu sisi, 
peningkatan produksi yang dipicu oleh input pertanian, dengan 
sendirinya bakal menyebabkan penurunan eksploitasi modal alam, 
yang akhirnya juga mengakibatkan umpan balik dari perangkap 
subsisten (Lade, 2017: 7).  

 Masih berkaitan erat dengan dinamika pemahaman sekitar 
pertanian organik, ada pemikiran yang mengatakan bahwa pertanian 
cara demikian selalu berbasis berkelanjutan atau selaras dengan alam, 
dan karena itu menjadi keunggulan rumah tangga petani guna 
meningkatkan pendapatan mereka (Rosenberger, 2017: 14). Namun 
pemikiran ini banyak ditentang oleh perubahan pola pertanian yang 
lebih cenderung pada pertanian unorganik. Termasuk rumah tangga 
petani subsisten telah dikuasai oleh pola pertanian yang harus 
menggunakan pupuk unorganik. Argumentasinya, jika tidak 
menggunakan pupuk kimia maka jumlah hasil panenan sangat sedikit. 
Sehingga pada saat menjelang musim tanam hampir seluruh petani 
disibukan dengan mencari pupuk. Termasuk pembentukan kelompok 
tani dadakan, karena jika tidak menjadi anggota kelompok tani, 
akibatnya yang bersangkutan tidak berhak memperoleh pupuk subsidi. 

Budaya KerjaBudaya KerjaBudaya KerjaBudaya Kerja    

 Salah satu kunci keberhasilan pertanian modern adalah 
perubahan orientasi pertanian subsisten menjadi pertanian komersial 
atau pertanian yang berorientasi pasar (Ampaire, 2014: 62). Artinya 
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keputusan tentang produk yang dihasilkan didasarkan pada kebutuhan 
pasar bukan atas selera individu melainkan program kerja yang teratur 
dan konsisten. Hal ini tentu terkait dengan bagaimana pemanfaatan 
lahan sebagai asset secara efektif dan efisien. Itu berarti kinerja rumah 
tangga petani tidak semata diatur secara tradisonal dan atas dasar 
kultur tertentu, melainkan justru pada aspek manfaat bagi kehidupan 
rumah tangga dan masyarakat secara keseluruhan. Dari berbagai 
persoalan di atas maka dapat diketahui, bahwa terjadinya persistensi 
kemiskinan ekonomi masyarakat karena faktor krisis sumber daya alam 
dan sumber daya manusia (kompetentsi manusia) yang senantiasa 
terkait dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan budaya yang 
belum dimanfaatkan dan bahkan dapat menjadi penghambat 
perubahan ekonomi  

Salah satu budaya kerja yang diwariskan secara turun-temurun 
dalam kegiatan pertanian adalah gotong-royong. Gotong-royong yang 
dimaksud adalah, bahwa pihak yang memiliki pekerjaan misalnya 
usaha pertanian lahan basah, lahan kering, pembuatan rumah baru dan 
lain sebagainya,akan menyiapkan makanan seadanya bagi setiap orang 
yang datang dan ikut terlibat. Di sini dapat dilihat nilai keikhlasan, 
loyalitas, komitmen, bertanggungjawab, kemauan, tekad saling tolong-
menolong dalam aktivitas rumah tangga. Dalam kegiatan pertanian 
khususnya rumah tangga biasanya telah dilengkapi tekhnolog mesin 
berupa handtractor,akan tetapi kegiatan lainnya masih memerlukan 
campur tangan tenaga manusia misalnya pada saat menanam, 
membersihkan, memanen dan mengangkut ke tempat penyimpanan.  

Jika diamati dengan agak teliti, seharusnya kegiatan peternakan 
menjadi urutan kedua atau pekerjaan cadangan yang wajib dilakukan 
oleh sebuah rumah tangga. Dalam arti ketika sebuah rumah tangga 
merasa bahwa kemungkinan hasil panen pertanian dalam tahun 
berjalan memang dinilai tidak mencukupi, maka pilihan justru jatuh 
pada usaha tambahan memelihara ternak. Meski pilihan pada jenis  
pekerjaan ini tidak selalu dialokasikan sebagai sebuah pekerjaan 
tambahan wajib untuk menjaga persiapan fasilitas hewan sebagai unsur 
dasar, ketika dilakukan sebuah ritus rumah tangga. Dalam uraian 
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mendatang akan terlihat peranan ritus dalam kalkulasi rumah tangga 
mengenai hasil usaha setiap tahun. Setiap rumah tangga selalu jauh-
jauh hari telah memperhitungkan terlebih dahulu mengenai proses 
pemeliharaan ternak sebagai  cadangan bagi penghasilan rumah tangga 
sepanjang tahun. Ternak besar seperti sapi atau kerbau menjadi 
tanggung jawab laki-laki karena berurusan dengan jarak tempuh yang 
jauh, kemudian hal itu membutuhkan tenaga untuk bisa berlari 
sewaktu hendak menggiring sapi ke kandang. Usaha ini jarang 
dilakukan oleh rumah tangga di T’eba, karena berbagai alasan yaitu 
kesulitan tempat, dan persoalan untuk mendapatkan bibit, yang 
memang tidak diwariskan dari para pendahulu.     

    

    

Pola Usaha MasyarakatPola Usaha MasyarakatPola Usaha MasyarakatPola Usaha Masyarakat    

Setiap rumah tangga di daerah pedesaan memang selalu 
memiliki pola atau sketsa dan skema tertentu untuk mengatur usaha 
dan pekerjaan setiap hari. Itu artinya tidak pernah ada satu usaha dan 
pekerjaan yang dilaksanakan tanpa rancangan atau pemahaman dasar, 
yang biasanya dimiliki sejak awal pekerjaan berlangsung. Walau dalam 
rumusan sederhana dan seadanya, namun selalu terlihat dengan kasat 
mata apa yang mereka lakukan itu, tidak pernah berada secara liar. 
Misalnya konsepsi mereka tentang kerja atau usaha selalu erat 
kaitannya dengan bagaimana mengembangkan pola kehidupan rumah 
tangga yang baik dan bermartabat. Rumah tangga selalu menjadi kunci 
usaha dan pusat kerja dari semua warga masyarakat, oleh karena rumah 
tangga yang sama merupakan akar kehidupan setiap warga masyarakat 
setiap hari.  

 Dalam kaitannya dengan pola usaha di kawasan penelitian, 
nampaknya area peternakan yang telah disiapkan belum dimanfaatkan 
sebaik-baiknya karena kebijakan pemerintah desa bahwa semua rumah 
tangga wajib menempati lahan di sepanjang jalan penghubung antar-
kota kabupaten. Hal seperti inilah yang acapkali mengganggu 
rancangan awal yang telah disusun oleh warga masyarakat, terutama 
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berkenaan dengan eksistensi rumah tangga mereka masing-masing. 
Walau sebetulnya kebijakan pemerintah itu dilakukan dalam rangka 
penguasaan lahan tempat tinggal dan bisa mengerjakan jalan utama 
pada saat itu (ini persoalan yang muncul sekitar tahun 1970-an). Maka 
semua rumah tangga baru wajib memilih tempat tinggal yang terpusat 
di sepanjang jalan utama. Namun karena rumah tangga merasa nyaman 
di tempat baru ini maka tidak berkeingingan tinggal di area hutan. 
Dimensi lain yang dapat disari dari pemikiran ini bahwa, pusat 
perhatian pada rumah tangga mulai bergeser pada perhatian yang 
mulai terbuka pada kepentingan masyarakat secara lebih luas. Dengan 
demikian, pendulum perbuatan manusia mulai beralih dari kebutuhan 
rumah tangga, menjadi keperluan masyarakat secara umum. 

 Uraian sebelumnya tidak saja sebatas menjelaskan bagaimana 
terdapat perubahan dan perkembangan dalam pola kerja 
masyarakat,,,,melainkan juga dikaji sebab yang menjadi alasan rumah 
tangga semakin menyadari betapa ambruknya cara kerja dan strategi 
usaha yang terlampau bersandar pada tradisi dan budaya. Kenyataan 
hidup yang dihadapi adalah berbagai pertimbangan sosial masih 
didominasi oleh keluarga dalam bingkai pengaruh yang sangat kuat 
dari institusi rumah tangga. Artinya untuk membuat keputusan 
tertentu, lalu usaha untuk sampai pada sikap tanggungjawab pada 
keputusan tersebut, hal itu masih belum lepas dari peran dan fungsi 
rumah tangga.  

Posisi rumah tangga yang sedemikian kuat dan karena itu 
sangat berpengaruh dalam masyarakat, hal itu sesungguhnya 
merupakan warisan luhur dari para bangsa di mana-mana, yang sulit 
ditumbangkan oleh modernisme dan bahkan post-modernismus 
sekalipun. Pada tataran kehidupan bermasyarakat setiap hari, sering 
rumah tangga menggunakan argumentsi yang sulit sekali dibantah. 
Alasannya bahwa hal itu justru dibentuk melalui pengalaman para 
pendahulu dalam membuat keputusan, ketika mengkaji dan 
menganalisis sesuatu persoalan dalam hidup manusia dan masyarakat. 
Mereka juga tidak pernah mengalami perhitungan untung rugi secara 
kuantitatif. Walau dalam hati dan budi sesungguhnya ada kalkulasi 
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sangat tajam mengenai kegiatan-kegiatan yang memberi makna dan 
arti bagi kehidupan manusia dan  masyarakat setiap hari. Pola berpikir 
individu rumah tangga sangat dipengaruhi berbagai perubahan yang 
dialami, akan tetapi tidak menyentuh eksistensinya sebagai petani 
dikaitkan dengan potensi yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rumah tangga. 

Oleh karena itu perlu disadarkan kembali dengan cara 
pemaksaan tidak langsung, misalnya mereka dimotivasi untuk 
menguasai kembali area potensial untuk tujuan usaha  peternakan. 
Mungkin menjadi sangat sulit ketika seseorang yang telah 
neninggalkan beberapa usaha atas dasar pertimbangan tradisi dan 
budaya, lalu mereka kembali menanganinya dengan alasan mengikuti 
perubahan dan perkembangan zaman. Untuk tujuan yang luhur, pasti 
hal yang sulit ini dapat dilakukan dengan berpedoman pada peran 
beberapa fasilitator atau sesepuh yang cerdas untuk memberi arahan 
kepada warga masyarakat. Biasa terjadi di mana-mana bahwa ketika 
warga masyarakat disentuh hati dan bahkan seluruh aspek kehidupan 
mereka, maka tindakan untuk menarik perhatian serta hal-hal yang 
berkisar sekitar kehidupan mereka setiap hari, akan dengan mudah 
dapat diarahkan.  

Berkenaan dengan peran dan fungsi fasilitator misalnya, sangat 
dibutuhkan fungsi pemerintah desa dengan orientasi pada pelaksanaan 
berbagai program kegiatan. Program yang berorientasi pada 
pengembangan fisik, misalnya pembukaan akses jalan ke lahan 
pertanian, hal itu memang sangat baik untuk kepentingan masyarakat 
secara keseluruhan. Namun dalam berbagai usaha pembangunan secara 
makro, jalan tani ini tidak pernah masuk dalam program kegiatan 
secara formal. Karena walaupun awalnya dinilai bahwa program ini 
sangat realistis, akan tetapi program itu sesungguhnya tidak 
menyentuh akar masalah kemiskinan yang terletak pada rumah tangga. 
Oleh sebab itu pemerintah desa sebagai pengambil keputusan dan 
pelaku utama pemanfaatan dana desa, seyogyanya lebih cermat 
memperhatikan program pemberdayaan rumah tangga sebagai pilihan 
utama program prioritas. 
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Pada masyarakat pedesaan biasanya pertumbuhan penduduk 
sangat tinggi sebagai akibat dari fenomena sosial mengenai 
kecenderungan dari keluarga-keluarga yang selalu berkumpul di 
tempat yang sama. Pertumbuhan penduduk seperti ini sebetulnya 
memengaruhi juga pola usaha masyarakat. Dalam arti, sebagai tenaga 
atau angkatan kerja maka pertambahan penduduk merupakan satu hal 
yang baik dan prospektif. Namun pada sisi lain, yang memang 
nampaknya sama sekali tidak menguntungkan adalah tambahan 
penduduk ini sama sekali tidak menambah atau memengaruhi aspek 
profesionalisme dalam memupuk pola usaha masyarakat. Sementara 
itu, kenyataan yang dihadapi di temapt penelitian, aktivitas rumah 
tangga petani sangat sedikit sehingga banyak waktu luang untuk  
berkumpul dan tinggal di rumah. 

Masih berkaitan erat dengan pola usaha masyarakat, salah 
satunya adalah jasa rumah kontrakan  bagi pemukim pendatang 
menjadi trend di kawasan penelitian, khususnya di desa T’eba. 
Hadirnya lembaga pendidikan berupa SMP dan SMA turut mengubah 
pola usaha berupa menyiapkan tempat tinggal bagi guru dan murid 
sekolah bahkan rumah tinggal juga dikontrakan. Dengan cara seperti 
ini maka manusia dan masyarakat setempat mulai melihat peluang lain 
untuk meningkatkan hasil tambahan untuk menunjang kebutuhan 
rumah tangga mereka. Pada sisi ekonomis, setidak-tidaknya mindset 
masyarakat berkembang dengan melihat secara lebih terbuka 
kemungkinan baru untuk mendapat hasil yang lebih maksimal. 
Misalnya ternyata ada jurus kegiatan lain yang dapat membantu warga 
masyarakat untuk meningkatkan penghasilan setiap tahun. Itu artinya 
penghasilan rumah tangga ternyata tidak saja sebatas mengharap dari 
lahan pertanian yang semakin terbatas, atau setia mengunjungi ‘lahan 
baru’ yang ada di kios dan toko atau pasar, tetapi juga pada usaha dan 
pekerjaan tambahan lain.    

Pada sisi tertentu, pengembangan usaha tidak dipengaruhi oleh 
kurangnya keperluan dalam rumah tangga, melainkan juga secara 
umum sebetulnya tergantung juga pada dinamika tuntutan kebutuhan 
pasar. Ketika tiba hari pasar maka semua warga rumah tangga saling 
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berebutan  untuk pergi ke sana. Karena dalam kesempatan tersebut 
tidak saja terjadi tawar-menawar barang dan jasa, melainkan juga 
terjadi komunikasi sosial, termasuk hal-hal yang serba berkekurangan 
mengenai kehidupan di dalam rumah tangga. Cara berpikir anggota 
rumah tangga pasti saja terbantu dengan adanya komunikasi sosial 
yang sedang terjadi di tengah ramainya orang datang ke  pasar. Hal 
seperti ini saja telah mengubah mindsetnya bahwa kegiatan rumah 
tangga berorientasi kebutuhan pasar. Akhirnya dalam kehidupan 
rumah tangga di desa, berkembang pula pola meniru kegiatan rumah 
tangga lain berkat sharing pengalaman hidup rumah tangga dari yang 
satu ke yang lainnya. Persaingan tidak sehat juga akhirnya terjadi 
akibat mereka tidak memiliki kemampuan lebih untuk menjadi kreatif.  

Perubahan pola usaha yang berorientasi pasar berupa tanaman 
hortikultura seperti  tanaman  lombok, pepaya, jagung, walau sikap 
‘tidak fokus’ selalu akan menghantui mereka. Usaha seperti ini selalu 
dilakukan menjelang pasca panen jagung. Kenyataan hidup yang 
dialami di tempat penelitian adalah bahwa kesulitan yang paling 
mendasar yakni ketidak-tersediaan air. Akibatnya tanaman merana dan 
hasilnya juga tidak cukup untuk menutupi pengeluaran. Di samping  
kesulitan air, nampaknya lahan yang tersedia cukup besar akan tetapi 
belum digunakan secara bergantian untuk pengembangan jenis 
tanaman yang berorientasi pasar.  

Hal yang dapat diulang tutur di sini berkenaan dengan sub topik 
‘pola usaha masyarakat’ adalah cara yang ditempuh rumah tangga 
untuk menawarkan jasa memelihara ternak sapi milik orang 
‘Tionghoa’. Sebetulnya penerimaan masyarakat untuk jenis kegiatan ini 
memang berada di bawah standar. Namun sejauh ini tidak ada tindakan 
korektif untuk mempertimbangkannya kembali, atau setidak-tidaknya 
ada evaluasi berkenaan dengan praktek tersebut selama ini. Bayangkan 
saja, imbalan jasa kerja hanya dibayar Rp 500.000 selama masa 
pemeliharaan. Selain itu, pemilik ternak membayar jasa si pemelihara 
ternak dalam bentuk natura seperti beras, minyak tanah atau yang 
lainnya sesuai kebutuhannya setiap hari. Lama waktu pemeliharaan 
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yang diperlukan yaitu 2 tahun. Pakan ternak sapi diperoleh dari 
tanaman tetangga berupa batang pisang dan ubi kayu. 

 

Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat yyyyang Terbukaang Terbukaang Terbukaang Terbuka    

Dalam sejarah kehidupan umat manusia, pemikiran mengenai 
kondisi kehidupan rumah tangga yang mulai memberi peluang untuk 
menerima pengaruh dari luarhal itu lazim  disebut dengan istilah 
masyarakat yang terbuka. Pakar ekonomi George Soros31 
mengemukakan dalam karyanya (2000, terj. 2006), bahwa konteks 
perubahan yang dihadapi manusia dan masyarakat mengelompokkan 
masyarakat dalam dua kategori. Pertama, masyarakat terbuka, dan 
kedua masyarakat tertutup. Ciri masyarakat terbuka dan masyarakat 
tertutup tergantung dari sikap sosial manusia dan masyarakat yang 
dikategorikan dalam dua kelompok tersebut. Misalnya  istilah tertutup 
digunakan sejauh manusia dan masyarakat berkeberatan untuk 
menerima pengaruh dari luar. Dengan demikian  kelompok ini juga 
selalu melihat sebagai ‘taboo’ jika terjadi kemungkinan adaptasi di 
antara mereka secara internal dengan pihak luar. Sedangkan terbuka 
artinya terjadi dialog dan jejaring yang terbuka dalam hal memberi dan 
menerima secara lebih bebas (Soros, 2006: 112).  

 Mengapa masyarakat tertutup atau terbuka? Kriterium atau 
ukuran apakah yang dapat digunakan untuk sedapat mungkin 
membedakan secara tepat jenis masyarakat yang tertutup dan terbuka? 
Secara lebih luas Soros membedakan tiga jenis konsepsi mengenai 
masyarakat, antara lain (a) masyarakat organik atau tradisional, (b) 
masyarakat terbuka, dan (c) masyarakat tertutup. Pertama, jenis 
masyarakat tradisional dijelaskan Soros sebagai tipe masyarakat yang 
terlampau terikat pada corak berpikir tradisional. Tipe ini 
mengabaikan kemungkinan adanya perubahan dalam masyarakat, dan 
kenyataan yang dihadapi manusia dan masyarakat hanyalah berupa 

 
31Judul asli karya George Soros berjudul OpenSociety: Reforming Global Capitalism 
(New York, 2000), diterjemahkan Sri Koesdyantinah dengan judul yang sama (Obor 
Jakarta, 2006).     
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kemungkinan yang belum pasti oleh karena tidak melekat pada ingatan 
yang diwariskan dari generasi ke generasi (Soros, Ibid. hal. 111-112).  

 Kedua, masyarakat terbuka dipahami sebagai masyarakat yang 
bertipe kritis dan dengan lebih leluasa menerima berbagai perubahan 
dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat setiap hari. Ketiga, 
masyarakat tertutup dikenal dengan istilah dogmatis oleh karena secara 
konsisten berpegang pada segala sesuatu yang dimiliki sebagai sesuatu 
yang tidak boleh dijamah pengaruh dari luar. Walaupun ketiga istilah 
ini sebetulnya hanya bergantung pada perspektif yang dimiliki 
masyarakat ketika memberi rumusan atau penjelasan mengenai tipe 
masyarakat yang sedang dihadapi (Ibid.). 

Usaha NonUsaha NonUsaha NonUsaha Non----produktifproduktifproduktifproduktif    

Pemikiran di atas ini memberi indikasi yang sangat menarik 
mengenai tipe manusia dan masyarakat di tempat penelitian. Pada satu 
sisi, mereka dapat dikatakan sebagai jenis pertama, dan pada sisi lain, 
mereka dapat dikategori sebagai jenis kedua dan bahkan boleh dikata 
sebagai tipe ketiga dalam alam pemikiran Soros. Namun sebetulnya 
tidak mutlak mematok manusia dan masyarakat sesuai pemikiran Soros 
oleh karena manusia siapapun tidak pernah tertutup atau terbuka dan 
secara tardisional sama sekali. Hal itu sesungguhnya sangat dipengaruhi 
oleh berbagai hal dalam kehidupan bersama.  

 Di tengah perubahan dan perkembangan manusia dan 
masyarakat umumnya, bisa saja ketiga kategori di atas dapat 
diterapkan. Namun sekali lagi hal itu tidak menjadi sesuatu yang 
relevan. Aktualitas kehidupan pribadi manusia dan masyarakat dapat 
dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-
hari. Apakah yang dilakukan manusia dan masyarakat adalah sesuatu 
yang sungguh-sungguh memberi hasil atau malah non-produktif? 
Pembicaraan dalam sub bagian sebelumnya selalu menekankan 
mengenai segala sesuatu yang dihasilkan seharusnya memberi makna 
dan arti bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Sedangkan non-
produktif tidak pernah dikaji lebih lanjut, walau banyak kali justru hal 
itulah yang diperoleh dari setiap usaha manusia dan masyarakat. 
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Pengalaman ketika meneliti di kawasan yang menjadi obyek kajian 
kami, nampak bahwa konsentrasi pemukiman terfokus pada jalur 
utama penghubung antar-kota kabupaten yang mencapai 99 % rumah 
tangga petani. Dengan demikian akses pertanian menjadi tantangan 
tersendiri, kendati ada hasrat hati untuk melaksanakan usaha pertanian 
yang merupakan warisan dari kehidupan masa silam. Bisa saja warga 
masyarakat memberi nafkah kepada rumah tangga oleh karena 
mengikuti kehidupan yang telah dipatok terlebih dahulu. Juga 
pengalaman bersama rumah tangga lain yang tidak memiliki 
kemungkinan untuk memilih pekerjaan lain oleh karena memang tidak 
ada pilihan usaha dan pekerjaan lain. Kondisi dan situasi hidup 
bersama seperti ini dapat menjadi sesuatu yang sangat sulit.  

 Di satu pihak harus dengan sabar mengikuti warga masyarakat 
lain yang terpaksa melakukan hal yang sama. Pada sisi lain, dengan 
tahu dan mau serta kesadaran yang utuh melakukan sesuatu yang tidak 
dilakukan rumah tangga lain. Pada titik ini saja, perasaan bisa menjadi 
ambigu, dalam arti dengan yakin bakal pilihan pekerjaan sendiri yang 
dapat memberi hasil yang memadai, namun dalam hati masih ada sikap 
ragu-ragu oleh karena hal yang sedang dilakukan itu tidak dipikirkan 
oleh rumah tangga lain untuk dilaksanakan dalam kehidupan bersama. 
Secara berbeda namun nampaknya ada relevansi uraian di atas, ketika 
kita mengkaji lebih jauh ungkapan hati salah satu tokoh masyarakat, 
yang berpendapat seperti berikut: 

 Kami tidak mau lagi tinggal di hutan karena takut pencuri pada 
malam hari. Pernah ada keluarga yang punya ternak babi sangat 
banyak, akan tapi sering bahkan hampir setiap malam dilempari. 
Karena takut maka pemilik memilih untuk tinggalkan ternaknya 
sendirian, dan akhirnya yang  terjadi adalah pencuri dengan 
sedemikian mudah mengambil ternak babi hingga habis. Perilaku 
 lainnyayang timbulantara lain sapi yang diikat pemilik di 
tempat terbuka akan dilepas talinya  lalu dibiarkan masuk ke kebun 
orang. Dulu masih ada fetor dan kolne bagus, suasana aman bagi 
ternak. Banyak orang yang kaya dan pencuri hampir tidak ada pada 
waktu itu (Agustinus Tnesi, tokoh masyarakat, 2018). 
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Apa yang menjadi sasaran dari pemikiran di atas, memang tidak 
secara langsung tertuju pada usaha non-produktif. Namun dari strategi 
menjelaskan persoalan yang dihadapi dapat dilihat bahwa terjadi 
sesuatu yang menarik antara membaca kondisi dan situasi setempat 
serta bagaimana jalan keluar yang diambil oleh Bapak Agus Tnesi 
untuk meneruskan usahanya. Secara hakiki, apa yang dilakukan tokoh 
masyarakat itu memang adalah sesuatu yang nantinya menghasilkan 
sesuatu bagi kehidupan rumah tangga setiap hari. Namun ketika 
melaksanakan pekerjaan yang sama, ia menjadi bimbang dan ragu oleh 
karena perilaku sosial yang walau tidak  pernah diwariskan secara 
resmi, namun dengan sendirinya tercipta oleh karena sementara warga 
memilih jalan yang tidak beradab tersebut. Relasi sosial yang tidak 
menguntungkan ternyata mengalahkan hasrat hati atau komitment 
untuk terus melakukan pekerjaan atau usaha yang produktif.  

Curhat di atas adalah contoh yang baik, bahwa walau berstatus 
sebagai tokoh masyarakat, namun sikap yang dilakukannya itu masih 
terlihat tidak pasti atau kurang tegas. Mengapa?, karenapusat 
perhatiannya tidak tertuju pada hasil pekerjaan, melainkan pada sikap 
dan perilaku sementara warga masyarakat yang tidak respektif 
terhadap pekerjaan dan usaha yang sedang dilakukan. Sebetulnya 
sebagai tokoh masyarakat yang baik, adanya pencuri atau oknum yang 
selalu tidak menghargai usaha dan pekerjaan sesama, cukup diarahkan 
sehingga usaha tersebut dapat diteruskan. Namun hal seperti inilah 
yang tidak dilakukan oleh karena fenomena pencuri juga berkembang 
secara liar dan sulit sekali dihindari. Jadi, warga masyarakat termasuk 
para tokoh masyarakat menghadapi satu fenomena sosial, yang 
sungguh-sungguh secara ekonomis tidak mendukung berbagai usaha 
positif yang sedang dilakukan para anggota rumah tangga dalam 
kerangka memperbaiki kehidupan mereka setiap hari.     

Dari uraian di atas jelas terlihat, bahwa pusat perhatian 
masyarakat mulai terbagi antara usaha yang serius untuk 
meningkatkan kinerja  agar mendapat hasil yang memuaskan dan 
perasaan terganggu dengan perilaku sosial sementara oknum (warga 
masyarakat) yang terjerumus dalam fenomena sosial yang tidak 
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beradab yakni mencuri dan merusak. Secara sosiologis, penduduk 
dikacau-balaukan untuk tidak memikirkan secara serius jurus-jurus 
kegiatan positif yang dapat memberi kontribusi guna memperbaiki 
suasana kehidupan ekonomi yang handal dan bermartabat. Dalam bab 
mendatang bahasan selanjutnya bakal lebih menukik mengkaji dimensi 
sosial budaya dari kehidupan masyarakat di tempat penelitian 
berkenaan dengan fenomena kemiskinan yang sama.  

Sebetulnya perhatian semua warga tidak perlu harus seragam 
diarahkan pada usaha dan pekerjaan yang produktif seperti pemikiran 
sebelumnya. Menghadapi kasus yang disampaikan tokoh masyarakat di 
atas, warga penduduk setempat hendaknya diarahkan untuk 
menciptakan situasi dan kondisi yang bersahabat. Dengan kata lain, 
perlu ada usaha di bidang non-produktif terlebih dahulu yakni 
memperhatikan situasi kehidupan yang bersahabat antara sesama 
warga masyarakat. Dari kondisi kehidupan yang bersahabat itulah 
bakal dibangun sesuatu kegiatan yang kiranya dapat membantu semua 
warga dalam lingkungan yang lebih luas. Jika situasi dan kondisi yang 
tidak bersahabat itu dapat dikontrol dan dengan demikian dapat dicari 
jalan keluar yang memadai, itulah maksud dari uraian ini untuk 
mempersiapkan sebuah masyarakat terbuka untuk selalu concerned 
pada karya, usaha dan pekerjaan yang produktif bagi kepentingan 
manusia dan masyarakat yang melakukannya.  

Hubungan sosial yang berkembang pada saat ini semakin 
berkembang secara liar. Dalam arti ikatan pada tradisi dan budaya 
terasa semakin longgar, dan perhatian manusia dan masyarakat 
semakin terbuka karena adanya berbagai perubahan dan 
perkembangan yang ada dalam sejarah kehidupan setiap hari. 
Terkadang manusia dan masyarakat mengarahkan perhatiannya pada 
berbagai prioritas yang tertuju pada kepentingan rumah tangga, yang 
justru intinya adalah mengusahakan kepentingan diri dalam konstelasi 
hidup keluarga yang lebih sejahtera. Terlihat di sini bahwa cita-cita 
atau hasrat yang baik untuk mengembangkan kehidupan setiap 
individu justru menjadi pilihan sikap yang pantas dijempoli. Karena itu 
banyak rumah tangga di tempat penelitian memilih sikap dasar yang 



 

163 

sama, mereka nampaknya semakin berlomba-lomba untuk 
mempersiapkan pribadi yang matang di rumah tangga mereka masing-
masing.  

Walau pada sisi yang sangat rapuh masih terselip oknum tertentu 
yang terpengaruh sikap iri dan dendam, yang justru memilih jalan 
pintas untuk merusak (mencuri) atau menciptakan suasana disharmoni. 
Watak yang tidak terpuji ini tidak boleh dianggap enteng. Masyarakat 
hendaknya merasa terpanggil untuk melihat situasi dan kondisi ini 
sebagai peluang usaha dan pekerjaan baru, yang dapat dikategorikan ke 
dalam usaha non-produktif, namun menunjang usaha dan pekerjaan 
produktif lainnya. Hal seperti ini sebetulnya dapat disebut sebagai satu 
indikator handal mengenai sedang terjadinya di-sosialisasi dalam 
kehidupan masyarakat, yakni dimensi kebersamaan dan rasa memiliki 
justru menjadi semakin pudar. Perubahan dan perkembangan yang 
sedang dialami menusia dan masyarakat nampaknya memberi angin 
sakal bagi kehidupan bersama dalam bingkai etika bersama yang 
bermartabat.    

Berbagai hal baik yang terpuji dan terpandang sebetulnya telah 
dilakukan secara bersama dalam kehidupan setiap hari, dan hal-hal itu 
mestinya terus dipelihara dan dilaksanakan. Misalnya kedekatan 
emosional di dalam keluarga besar seperti rentengan menanggung 
pelunasan hutang kedukaan secara bersama-sama, yang kini mulai 
hilang. Lalu ketika terjadi peristiwa duka, tetangga selalu segera 
mengulurkan tangan berupa materi  (seperti beras, uang ataupun kain) 
untuk proses pemakaman, yang diarahkan kepada keluarga berduka. 
Kemudian masih lagi perkembangan pada akhir-akhir ini yang lazim 
dikenal dengan istilah 'gantung periuk', artinya makan dan minum 
selama dalam proses pemakaman diharapkan dari keluarga duka. Secara 
praktis, di rumah sendiri keluarga-keluarga tidak perlu memasak nasi 
karena ada makanan di tempat duka. Praktek kebersamaan yang 
dikenal dengan istilah Bahasa Dawan  (Uab Meto),“tabua taka” (arti 
literer 'kumpul tenasak', arti kontekstual 'kumpul materi')hampir 
punah. Hal yang lebih luas dapat dikatakan di sini, makna solidaritas 



 

164 

nampak mulai longgar dalam kehidupan manusia dan masyarakat 
setiap hari.     

 Dalam masa keterbukaan, masyarakat lebih berorientasi pada 
kepentingan indidivu sehingga nilai-nilai sosial perlahan mulai luntur 
atau orientasi ekonomi cenderung bercorak kapitalis (Linda Lobao, 
2001: 105). Peralihan menuju era keterbukaan sosial dan ekonomi telah 
membentuk angkatan kerja sedemikian rupa, sehingga dengan mudah 
mengarah pada mental instan. Hal itu terlebih nampak pada angkatan 
muda yang telah termotivasi dengan berbagai cara yang sekian 
gampang dan tidak memerlukan usaha. Misalnya mereka dapat dengan 
mudah memperoleh uang untuk usaha kredit motor dan 
menggunakannya sebagai ojek untuk mencari nafkah. Selain itu 
kecenderungan petani untuk tidak lagi berjalan kaki dan memikul 
beban, melainkan hanya menggunakan jasa tukang ojek. Terkadang hal 
itu memang dipicu oleh informasi bahwa di daerah perkotaan terdapat 
banyak pekerjaan yang mudah menghasilkan uang. Tawaran yang 
sedemikian menarik dari pencari kerja itu menjadi motif orang muda 
untuk mulai berpindah ke kota. Hal ini seperti ditemukan dalam 
penelitian terdahulu (Lobao, 2001: 104) bahwa peralihan juga 
mengakibatkan penurunan jumlah petani dan juga transformasi 
struktur pertanian. Terlihat dari uraian di atas, nampaknya ada hasil 
yang diperoleh, namun hal itu dikategorikan ke dalam usaha non-
produktif. 

Pemanfaatan Sumber DaPemanfaatan Sumber DaPemanfaatan Sumber DaPemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)ya Alam (SDA)ya Alam (SDA)ya Alam (SDA)    

Fenomena kemiskinan dapat saja terjadi ketika ada kelemahan 
struktural di dalam pemakaian sumber daya alam (SDA) yang telah 
tersedia. Walau ada hasrat dan cita-cita luhur untuk memperbaiki 
kehidupan rumah tangga, namun hal itu selalu tidak sukses oleh karena 
konsistensi untuk memanfaatkan lahan pertanian tidak mencukupi. 
Pembahasan sebelumnya tertuju juga pada pemanfaatan lahan yang 
kurang efisien oleh karena lahan yang sama, yang nota bene terbatas, 
harus melayani kebutuhan sekian banyak anggota rumah tangga.  
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 Itu berarti lahan dari dirinya sendiri memang tidak 
menimbulkan persoalan bagi kebutuhan rumah tangga. Terkecuali 
ketika disebut dalam salah satu sub bagian sebelumnya mengenai 
tindakan pengrusakan alam ketika diterapkannya tekhnologi alat berat 
yang tidak ramah lingkungan. Untuk menggunakan SDA secara tepat 
kuncinya ada pada seberapa jauh anggota-anggota masyarakat setia 
memelihara arti dan makna ramah lingkungan, yang selalu terungkap 
dalam berbagai ritus, baik ritus keluarga atau rumah tangga maupun 
ritus umum yang dilaksanakan bagi kepentingan masyarakat yang lebih 
luas. Berbagai kesulitan yang dialami rumah tangga, sekali lagi hal itu 
tidak disebabkan oleh ulah sumber daya alam atau dalam hal ini lahan 
pertanian. Walau pada sisi tertentu dapat dikaji bahwa sebab adanya 
fenomena kemiskinan, justru terjadi oleh karena sumber daya alam 
yang semakin menipis atau SDA yang tidak produktif memberi hasil 
panen yang mencukupi lagi.  

 Pembicaraan mengenai pemanfaatan SDA dalam kaitannya 
dengan gejolak kemiskinan mestinya dikembalikan kepada sikap atau 
perilaku sosial manusia dan masyarakat. Perilaku sosial masyarakat 
sebetulnya berakar pada cara berpikir atau lazim disebut dengan istilah 
mindset tertentu. Cara berpikir manusia dan masyarakat mengenai 
kekuatan sumber daya alam harus diselaraskan dengan makhluk hidup 
lainnya yang selalu dinamis. Dinamis di sini maksudnya, seperti 
manusia yang membutuhkan sesuatu untuk hidup dan bergerak, maka 
SDA juga membutuhkan sesuatu untuk selalu dinamis dalam seluruh 
tatanan  kehidupan alam semesta. Yang dimaksudkan di sini adalah 
mindset manusia dan masyarakat harus sedapat mungkin dilengkapi 
dengan strategi untuk memelihara alam semesta sedemikian rupa, agar 
dari kandungan sumber daya alam yang sama, selalu mengalir segala 
yang baik bagi kehidupan manusia dan masyarakat. 

 Dalam arti sumber daya alam tidak saja digunakan sebesar-
besarnya bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Manusia dan 
masyarakat juga harus memikirkan kewajibannya untuk memelihara 
sumber daya alam yang terbatas. Sumber-sumber air, kekayaan hutan 
dengan berbagai pepohonan dan belukar, hewan margasatwa serta 
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iklim dan tatanan keindahan alam yang menarik, hendaknya tidak 
dirusak dengan aplikasi tekhnologi alat berat. Tekhnologi alat berat 
selalu menunjukkan sikap angkuh dan tidak kompromi menjaga  
lingkungan yang sangat bernilai luhur dan tinggi. Secara umum 
dikenal dalam tradisi dan budaya apa yang disebut dengan nama 'ritus', 
yang secara hakiki dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara 
kehidupan dalam berbagai lini. Selain ritus, manusia dan masyarakat 
hendaknya merasa wajib menjaga keselarasan alam melalui berbagai 
tatanan kehidupan yang etis dengan setia memelihara moral 
kebersamaan, baik dengan sesama maupun dengan lingkungan hidup.   

 Dampak dari sikap manusia dan masyarakat selalu terlihat pada 
berbagai kesulitan dan tantangan serta persoalan yang dialami dalam 
kehidupan bersama. Misalnya kesulitan hidup yang tengah dialami, 
dan sekaligus timbul hasrat atau keinginan untuk menolong. Selain ada  
usaha yang serius untuk memberdayakan SDA, ada pula sementara 
kaum muda yang memilih cara baru yakni pergi mengadu nasib di 
tempat lain yang memberi peluang untuk mendapatkan penghasilan 
tambahan. Tempat yang lazim dituju oleh kaum muda umumnya 
adalah kota. Walau harus diakui juga bahwa pilihan kota bukanlah kata 
terakhir, oleh karena terkadang mereka diperhadapkan pada begitu 
banyak ketidakpastian. Di tengah hal yang acapkali membingungkan 
itu modal mereka memang hanyalah keberanian untuk bisa 
menghindari (untuk sementara waktu) situasi dan kondisi kehidupan 
yang sedang dihadapi di desa. Suasana bathin yang tidak tenang ini 
membimbing mereka untuk sesegera mungkin memasuki lokasi baru, 
yang pada salah satu sisi menjanjikan sesuatu yang baik, walau pada sisi 
yang lain mereka tidak tahu pasti mengenai apakah  harapan untuk 
memperbaiki nasib rumah tangga akan tercapai.  

 Dasar kebimbangan dan kecemasan yang dimiliki membimbing 
mereka ke tempat yang dituju. Ternyata mereka tidak menetap pada 
salah satu jenis pekerjaan, melainkan mereka sering berpindah-pindah 
tempat kerja dan memang sulit sekali untuk hidup di tempat urban. 
Sesuai pengalaman selama ini, terbanyak dari kaum urban tidak 
berhasil dan pulang dengan tangan hampa. Hal seperti inilah yang 
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ternyata tidak menyelesaikan persoalan, melainkan justru lebih dari itu 
yakni manambah persoalan dalam rumah tangga. Jadi anak-anak muda 
pergi menghindari kesulitan namun membawa persoalan baru yang 
justru semakin menambah persoalan dalam rumah tangga setiap hari.  

 Bagaimana hubungannya dengan pemanfaatan SDA jika kita 
menempatkan persoalan di atas, yang justru dimunculkan oleh kaum 
muda dalam rumah tangga mereka? Komitmen anak muda untuk 
menghindari persoalan di pedesaan ternyata menabur persoalan baru. 
Kaum muda yang mencari 'jalan keluar' ke kota, ternyata mereka tidak 
diarahkan secara benar untuk memanfaatkan sumber alam yang ada di 
desa. Kota dengan persoalan tata ruang yang rumit, tidak menyediakan 
pekerjaan secara alami seperti yang dialami kaum muda di desa. 
Mindset kaum muda dengan alam pedesaan tidak semudah itu 
memberi pemahaman bagi mereka untuk menghadapi suasana kota, 
terlebih untuk mendapatkan pekerjaan tetap yang dapat memberi 
nafkah yang handal. Karena itu, anak-anak muda yang beralih tempat 
tinggal dari desa ke kota hendaknya belajar untuk memahami terlebih 
dahulu situasi kota dengan berbagai peluang untuk mencari nafkah 
setiap hari. Sumber daya yang ada di kota tentunya tidak bersifat 
alamiah, melainkan sudah dilengkapi dengan kekuatan tekhnologi. 
Karena itu mindset anak muda hendaknya diperkenalkan dengan 
kekuatan tekhnologi kota agar jenis usaha dan pekerjaan yang bakal 
mereka tangani, juga dapat memberi hasil yang memadai.  

 Alasan pragmatis dan dominan bagi orang muda untuk pergi ke 
kota adalah terdesak oleh penghasilan yang tidak memenuhi 
kebutuhan rumah tangga. Sekali lagi, kebutuhan rumah tangga yang 
tidak mencukupi menjadi alasan bagi orang-orang muda untuk masuk 
dalam satu ruang lingkup kehidupan baru, yang secara praktis orang 
muda itu sendiri tidak pernah mempersiapkan dirinya untuk 
mengalami situasi dan suasana kehidupan kota. Itu artinya yang ada 
pada otak kaum muda adalah cara berada dan berpikir seperti orang 
desa; sementara pandangan mata pada lokasi baru yang dimasuki tidak 
seperti yang ada di desa melainkan tata hidup kota.  
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 Selain itu pola hidup desa yang ditandai oleh iklim 
ketergantungan hidup yang tidak saja pada uang, melainkan juga masih 
ada peluang lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, ternyata 
sangat berbeda dengan pola hidup yang ada di kota. Alam hidup desa 
tidak seramah alam hidup kota dengan berbagai peluang yang 
membutuhkan kecerdasan otak plus perilaku sosial yang terbuka. Jika 
misalnya terbukti bahwa kaum muda yang berpindah ke kota, hal itu 
tersebab oleh karena sikap malas, maka dengan sendirinya perilaku 
tersebut harus perlahan-lahan diperbiasakan untuk bertindak rajin agar 
peluang yang ada di kota dapat ditanggapi secara cepat dan cermat. 
Lalu, misalnya kaum muda yang tidak bersedia menjadi petani oleh 
karena matra pertanian terlampau lama memberi hasil nyata, maka 
perspektif yang dimiliki kaum muda harus diperbiasakan untuk 
mencintai proses kerja dan konsistensi untuk mengikuti pola dan 
kinerja dari tugas dan pekerjaan yang bakal ditangani di kota. Singkat 
kata, SDA selalu tersedia sesuai ruang lingkup yang dihadapi manusia 
dan masyarakat (desa dan kota). Persoalan justru tercipta ketika tidak 
ada komitmen dan konsistensi untuk menangkap setiap peluang yang 
muncul pada ruang lingkup tertentu.  

 Untuk memperoleh hasil, manusia dan masyarakat haruslah 
memperbiasakan dirinya untuk bertahan di tempat kerja. Di sini tidak 
saja penting untuk memikirkan berat dan ringannya sebuah usaha atau 
pekerjaan, melainkan kerja cerdas dengan memiliki komitmen tunggal 
untuk mengawal suatu pekerjaan hingga ke titik puncak. Kembali pada 
kaum muda yang berpindah ke kota, mentalitas mereka harus 
dipersiapkan untuk selalu sabar menanti hasil kerja yang sedang 
ditangani. Hindari diri dari mentalitas ingin secepatnya memperoleh 
hasil. Sementara itu juga berikan arahan agar mereka tidak cenderung 
mencari yang enak.  

Kehidupan masyarakat petani telah mengalami pergeseran yang 
sangat tajam. Bagi masyarakat petani perubahan tersebut terjadi karena 
pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan perubahan 
dinamika SDA, dan dalam hal ini areal lahan yang tersedia. Masyarakat 
petani tentu tidak dapat dipisahkan dari lahan yang tersedia untuk 
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digarap (Jonathan Rigg, 2005: 174). Disamping itu perlu dipahami, 
bahwa karena hidup petani tergantung pada areal lahan yang dimiliki, 
maka dinamika berpikir juga hendaknya dikembangkan dengan 
memperhatikan kemampuan SDA (lahan pertanian) dalam bingkai 
hidup selaras alam. Selain itu sesuai pantauan peneliti, pasar tradisional 
di desa T’eba yang dulu menjadi tempat pemasaran hasil ternak dan 
hasil pertanian, akhir-akhir ini berubah fungsinya yaitu pasar itu 
menjadi tempat petani memperoleh ternak hasil jualan dari daerah 
lain. Orientasi pasar oleh petani adalah kemudahan untuk memperoleh 
kebutuhan dalam rumah tangga setiap hari.  

Pandangan manusia dan masyarakat mengenai eksistensi SDA 
semakin dinamis dan bahkan berkembang tidak sesuai dengan harapan 
manusia dan masyarakat di daerah pedesaan. Hutan rakyat yang selama 
bertahun-tahun menjadi sumber penghasilan petani, telah diubah 
fungsinya menjadi hutan produksi. Peralihan fungsi hutan itu telah 
membatasi akses masyarakat untuk melakukan kegiatan pertanian dan 
penggembalaan sapi pada wilayah tersebut. Hutan yang merupakan 
tumpuan masyarakat 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. 

Pada sisi tertentu, hutan sebagai salah satu sumber pendapatan 
melalui eco-tourism merupakan livelihood strategy bagi penduduk 
lokal. Dengan demikian kelestarian hutan tetap dijaga, dan tidak boleh 
ada yang merusaknya. Hutan menjadi sumber peningkatan pendapatan 
rumah tangga di pedesaan sehingga dapat menurunkan angka 
kemiskinan (Mehmedovic, 2014: 73; Duffy, 2014: 14; Sohns, 2017: 336 
dan Amulan, 2017: l 1). Dinamika kehidupan SDA dalam kapasitas 
kemampuan hutan bagi kehidupan manusia dan masyarakat di desa, 
tentunya hal itu berbunyi agak lain jika dibanding dengan kehidupan 
di kota. Pola dan sistem kota pada prinsipnya sudah mengganti posisi 
hutan dengan berbagai kesibukan dengan dibantu oleh kemampuan 
tekhnologi dan berbagai gebrakan lainnya. 
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Masih dalam kaitannya dengan pemanfaatan SDA yang handal, 
ternyata ada usaha lain yang sedang dikembangkan, yakni pekerjaan 
menyiapkan kayu bakar untuk kebutuhan sendiri, dan juga untuk 
dijual. Nampak sangat menarik di tempat penelitian yakni meskipun 
sebagai seorang perempuan tua (nenek), namun mereka masih tetap 
aktif bekerja untuk menggunakan sisa tenaga: mereka mengumpulkan 
kayu bakar di hutan. Mereka larut dalam kesibukan setiap hari untuk 
pergi menjunjung dan mengumpulkan kayu di hutan, Kemudian 
kumpulan kayu yang telah diikat itu disimpan di samping rumah untuk 
menanti tawaran dari para pembeli.  Kesempatan tersebut digunakan 
kaum perempuan untuk memperoleh uang. Uang yang terhimpun dari 
usaha ini dapat digunakan untuk mengerjakan rumah yang layak. 

Pada perspektif berbeda, pemanfaatan sumber daya alam demi 
kepentingan atau kebutuhan manusia perlu dijaga keseimbangan 
ekosistemnya. Misalnya pembiakan madu (Amulen, 2017: l1) tentunya 
membutuhkan sumber makanan yang berasal dari sari bunga tanaman 
yang berada di sekitar hutan atau bahkan pada pekarangan rumah. 
Madu merupakan produk hasil hutan yang tidak membutuhkan 
pengorbanan  besar, baik bahan baku, maupun tenaga ataupun biaya 
dan lain sebagainya. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh 
Ofoegbu (2017: 6),bahwa rumah tangga yang memiliki keterampilan 
peternakan lebih cenderung bergantung pada sumber daya hutan, 
karena memang biaya yang relatif rendah dalam mendukung strategi 
mata pencaharian mereka. 

    

    

Kerajinan TanganKerajinan TanganKerajinan TanganKerajinan Tangan    

Pembicaraan mengenai masyarakat terbuka, tidak saja tertuju 
pada suasana kota ketika menjadi incaran kaum muda, melainkan juga 
beberapa perspektif karya serta usaha yang mulai bertumbuh di sekitar 
rumah tangga di daerah-daerah pedesaan. Misalnya berbagai 
keterampilan rumah tangga yang ternyata bisa diambil dari bahan 
lokal. Dari segi tambahan nafkah atau penghasilan rumah tangga, 
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sebetulnya jenis keterampilan yang ada di antara warga desa, belum 
dapat dikategorikan dalam penghasilan tetap. Namun dari aspek 
kebutuhan rumah tangga setiap hari, keterampilan tersebut merupakan 
satu sumbangan yang sangat berarti. Alasannya, rumah tangga yang 
membutuhkannya tidak perlu mengeluarkan banyak ongkos atau biaya 
untuk membelinya.  

 Walau demikian, ke depan dalam rangka usaha pariwisata, 
sebetulnya keterampilan yang bakal disebut ini memiliki peluang pasar 
yang sangat tinggi. Artinya sejauh warga masyarakat menempuh kata 
sepakat untuk menetapkan keterampilan-keterampilan tersebut sebagai 
kebutuhan wajib dari rumah-rumah tangga di daerah pedesaan 
(bahkan juga di perkotaan), maka sudah pasti ada gerakan dari warga 
desa untuk mengkoordinasi jenis keterampilan tersebut supaya terus 
dikembangkan dengan sistem yang baik. Berikut adalah kerajinan 
tangan yang sering dibuat oleh kaum pria. 

Tabel 3.1. Kerajinan Tangan Kaum Pria 
NoNoNoNo    Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa 

DawanDawanDawanDawan    
Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    FungsiFungsiFungsiFungsi    

01 tio cangkir dari bamboo Dipakai untuk minum sopi, dan 
memberi sirih pinang kepada sesama 
(tamu) 

02 kabi tempat sirih pinang 
wanita 

Dipakai dalam kehidupan setiap hari, 
terbuat dari daun pandan, atau 
gewang dan enau 

03 puput  Sumpit Untuk mencari burung, terbuat dari 
bambu 

04 tuke  tempat air Untuk menyimpan air, terbuat dari 
bambu 

05 nahe Tikar Untuk kebutuhan rumah tangga, dari 
daun pandan, enau, dan gewang 

06 tupa niru Kebutuhan di dapur untuk tampi 
beras, terbuat dari daun pandan, enau, 
dan gewang 

07 nai periuk Tempat memasak jagung dll, terbuat 
dari tanah liat yang kemudian dibakar 

08 fane  piring Tempat untuk makan, dari tempurung 
kelapa (faen noah) atau tanah liat 
(faen naijan) 
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NoNoNoNo    Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa 
DawanDawanDawanDawan    

Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    FungsiFungsiFungsiFungsi    

09 sono  senduk Dipakai untuk makan, terbuat dari 
tempurung kelapa 

10 Esu lesung Tempat tumbuk padai, terbuat dari 
kayu besar yang dilubangkan 

11 Alu irus Alat untuk mengambil makanan dari 
periuk ke tempat nasi, terbuat dari 
kayu dan tempurung kelapa  

12 Hanu alat tumbuk padi Alat untuk menumbuk padi, terbuat 
dari kayu bulat 

13 Tobe alat kukus ubi Alat untuk kukus tepung ubi kayu 
(laku tobe), atau juga mae tobe dan 
lain-lainnya 

14 Kaut sokal kampung Alat untuk menyimpan barang 
makanan 

15 Snipi alat yang dinjinjing Alat untuk menyimpan sesuatu 
16 Pone bakul Bakul yang biasanya dipergunakan 

kaum ibu 
Sumber: Data Primer, 2018 

Bahan dasar untuk mendukung keterampilan laki-laki seperti 
dapat dilihat dalam tabel di atas, semuanya dengan mudah bisa 
ditemukan di desa-desa. Jadi alat-alat rumah tangga tersebut 
merupakan produk lokal yang memang berasal dari bahan alami 
sehingga tidak membahayakan kesehatan, bahkan justru memiliki daya 
tahan yang kuat. Produk-produk  ini sudah lama tidak digunakan lagi 
karena memiliki bentuk dan warna yang tidak manarik minat 
pengguna. Namun jika dilakukan rekayasa tekhnologi produksi, bisa 
saja usaha tersebut berhasil menembus pasar.  

Sedangkan dalam perspektif kegiatan kaum wanita, dikenal 
juga beberapa jenis keterampilan seperti dapat dilihat pada Tabel3.2 
berikut. 

Tabel 3.2. Kerajinan Tangan Kaum Wanita 
NoNoNoNo    Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa 

DawanDawanDawanDawan    
Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    FungsiFungsiFungsiFungsi    

01 Tais kain untuk wanita Digunakan oleh perempuan 
pada acara pesta 

02 Beti kain untuk laki- Digunakan oleh laki –laki pada 
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laki acara pesta 
03 bet ana Selendang Digunakan oleh laki dan 

perempuan sebagai pelengkap 
dan sebagai pengganti sapu 
tangan 

04 Kasui Tenasak Untuk menyimpan barang kecil 
05 Buna tenun sotis Motif tenunan 
06 Pone Bakul Tempat menyimpan barang 

yang dijunjung perempuan 
07 Tupa Nyiru Tempat menapis beras 
08 nakok abas merenda kapas Persipan untuk tenunan 
09 Nasun membuat benang  Persiapan untuk tenunan 
Sumber: Data Primer, 2018 

 Namun ada beberapa keterampilan laki-laki yang dapat juga 
dilakukan oleh kaum wanita, misalnya keterampilan membuat nahe, 
tupa, dan fane. Begitu juga sebaliknya ada jenis keterampilan wanita 
yang dapat juga dilakukan oleh kaum lelaki, misalnya nakaon, berbagai 
jenis anyaman.  

Sesuai dengan pengamatan peneliti, bentuk kerajinan yang 
terbaca dari dua tabel di atas, semuanya hanya sebatas produksi rumah 
tangga untuk kebutuhan setiap hari. Namun keterampilan-
keterampilan tersebut terutama tenun belum memiliki hak patent. 
Sehingga bisa muncul bahaya hasil karya warga desa tersebut ditiru 
dandiproduksi  orang lain  bahkan bisa juga menjadi produksi negara 
lain. Berbagai kerajinan tangan yang dimiliki warga rumah tangga ini 
bisa saja dikembangkan, namun harus diperhatikan dimensi estetis, 
yakni daya tarik dari produksi lokal tersebut agar bisa terserap pasar. 
Jika sudah masuk dalam pasaran global maka harga disesuaikan dengan 
permintaan atau kebutuhan dari peminat yang memerlukannya.  

Khusus mengenai tenunan yang dilakukan oleh kaum 
perempaun, biasanya motif kain bagi turunan raja berbeda dengan 
motif untuk seorang rakyat biasa. Manfaat kain tenun yang dinilai 
‘terbatas’ oleh karena fungsinya hanya sebatas 'digunakan oleh laki-laki 
dan perempuan' pada saat tertentu saja. Saat tertentu ini macam-
macam, apakah peristiwa yang sedang dialami itu khusus atau istimewa  
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karena dihadiri sedemikian banyak orang dari mana-mana. Atau 
karena dalam event tersebut dihadiri sesepuh suku, atau seorang 
pemimpin dari kalangan pemerintahan. Saat tertentu itu juga dapat 
berupa kesempatan berbagai ritus keluarga dan suku, atau acara yang 
melibatkan kehadiran banyak orang, termasuk pesta-pesta. Itu berarti 
fungsi kain tenun itu  hanya sebatas untuk menunjukkan model 
tertentu dari tenunan tersebut kepada orang lain, atau sebagai show 
saja.   

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa , (1) orientasi 
produksi kerajinan tangan selama ini belum mengarah ke pasar, 
sehingga dapat dilihat sebagai produk yang bernilai ekonomis. (2) 
Produksi belum dilakukan secara massal. (3) Cara memproduksinya 
hanya berdasarkan insting alamiah, yang diturunkan secara turun-
temurun, dan tidak diwariskan dengan cara sistem pengajaran yang 
teratur, rapi dan profesional.  

 Dalam konteks berbeda, ada kajian teramat jitu mengenai 
berbagai keterampilan yang diusahakan dalam konteks desa, dan 
seberapa jauh hal-hal seperti itu dapat dikembangkan lebih maju ke 
depan. Selain seperti nasib tenun ikat, juga proses pembuatan tikar 
bambu, yang untuk beberapa bagian dunia, produksi itu justru 
dianggap sebagai salah satu pekerjaan penting dan suplemen 
pendapatan masyarakat pedesaan terutama oleh perempuan selama 
periode tahun di mana lapangan kerja langka (Lynser, 2015: 23). Selain 
itu juga ada pemahaman yang maju mengenai bahan dasar dari hutan. 
Produksi hutan ini ternyata dapat digunakan untuk menghasilkan 
produk suplemen yang berorientasi pasar, oleh karena dinilai dapat 
digunakan sebagai strategi dasar untuk mengupayakan proses 
peningkatan pendapatan masyarakat (Afari, 2015: 1). Hal yang sama 
dinilai cukup strategis bagi proses pemanfaatan hasil hutan bukan kayu 
sebagai sumber pendapatan masyarakat. Harapan dari pemikiran 
seperti ini tertuju pada niat yang baik dari semua warga desa untuk 
tidak lupa diri dengan cara merusak alam yang berada di sekitarnya 
(Chavan, 2016: 994).     
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Sebetulnya pola usaha kerajinan tangan ini sangat membantu 
rumah tangga yang tidak memiliki lahan pertanian. Selain itu 
keterampilan yang sama dapat meringankan beban rumah tangga yang 
setiap tahun selalu mengeluh oleh karena terbelit kesulitan makanan 
setiap saat termasuk pasca panen. Usaha lain yang dapat dikategorikan 
ke dalam kerajinan tangan ini adalah kebiasaan rumah tangga yang 
tergantung pada proses usaha pengumpulan hasil alam. Pola 
pengumpulan hasil-hasil alam itu antara lain seperti: jambu hutan, 
bunga bangkaiatau porang, dan kunyit. Semua hasil ini kemudian  
dijual di kota-kota sekitar antara lain: Atambua, Kefa, dan bahkan 
sampai di Soe dan Kupang.  

Case box 1 

Dari kumpulan data, tercatat pengalaman berikut. Pada suatu 
kesempatan terkumpullah keluarga secara tidak sengaja. Saya 
menawarkan lahan pertanian kering untuk dikerjakan. "Siapa yang 
mau kerja tanah saya di Haumuti", tanyaku spontan kepada semua 
anggota keluarga yang hadir. Ada yang mengatakan, itu jalur pencuri, 
kami takut untuk bekerja di situ. Sambung saya, jika ada yang mau 
mengerjakan lahan itu, maka saya siap membantu bibit sayur nanti 
musim panas. Lahan itu ditawarkan pada Nahor dan istrinya. Secara 
spontan ia menjawab, saya mau kerja tapi nanti yang lain bilang apa. 
"Itu urusan saya", tukasku. Ketika dikerjakan, tahun pertama ia 
mendapatkan hasil jagung, padi ladang dan ubi kayu yang berlimpah. 
Selain menggunakannya untuk kebutuhan rumah tangga, mereka juga 
menjualnya di pasar untuk memenuhi kebutuhnan lain. Setelah 
melihat hasil yang diperoleh, maka keluarga lain merasa iri hati dan 
mengeluh untuk mengerjakan secara bersama lahan tersebut. Mereka 
menganjurkan untuk sedapat mungkin membaginya, namun cara 
mengerjakan dengan membagi lahan itulah yang tidak boleh 
dilakukan. Pada musim kemarau lahan tersebut digunakan untuk 
menanam sayur dan hanya dua minggu kemudian dijual dengan nilai 
Rp 2.800.000 (hanya memanfaatkan luas  lahan sebesar 24 m2). 
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Pengalaman ini memberi ilmu praktis mengenai usaha 
mengembangkan sumber pendapatan alternatif dalam bentuk 
mengupayakan lahan tidur yang dinilai tidak ada harga sama sekali, 
bahwa ada berbagai cara dan model kerja yang dapat digunakan untuk 
mencari peluang mendapatkan hasil tambahan yang mencukupi. 
Dengan demikian, kemiskinan rumah tangga dapat diatasi dengan 
mencari daya untuk melakukan hal baru dengan semangat dan niat 
baru pula di sela-sela berbagai pekerjaan yang dapat dilakukan. Warga 
masyarakat dalam hal ini hendaknya didorong untuk bisa memiliki 
kemauan, kreativitas, mencari pengalaman, dan tidak merasa malu 
untuk memberdayakan setiap peluang yang dimiliki di lingkungan 
tempat tinggal masing-masing.  Persepsi dan perilaku yang dimiliki 
seseorang dalam rumah tangga dibangun dalam ketekatan dan 
keberanian untuk mengambil resiko dari sebuah keputusan. Justru 
itulah akar usaha yang berhasil untuk mencari ‘kerajinan tangan’ 
(mencaripenghasilan tambahan) yang dapat membantu rumah tangga 
dalam proses menyelesaikan kesulitan yang dialami.  

Sebetulnya hal lain yang dapat dikategorikan ke dalam ‘kerajinan 
tangan’ dalam kerangka menambah hasil usaha keluarga adalah upaya 
peternakan secara terkoordinasi dan terstruktur. Sebagaimana telah 
disebutkan, peternakan juga dapat menjadi bagian yang tidak 
ketinggalan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga (Alvi, 
2015: 287). Meskipun demikian, kesulitan dan keterbatasan akses 
rumah tangga petani terhadap sumber daya alam dalam rangka 
memperluas hasil pekerjaan dari lahan peternakan di satu pihak, dan 
pada pihak lain kesulitan yang sama untuk menemukan lahan khusus 
bagi pakan ternak.     

Berkenaan dengan pembahasan mengenai kerajinan tangan ini, 
mestinya tidak boleh dianggap sepele usaha untuk meningkatkan mutu 
pendidikan para warga masyarakat. Aspek pendidikan ini boleh dikata 
suatu kebutuhan pokok rumah tangga, yang justru dilihat sebagai satu 
prinsip utama yang harus dimiliki setiap orang untuk terhindar dari 
kemiskinan. Pasalnya, orang yang dengan tingkat pendidikan yang 
rendah selalu cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan dan 
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pengetahuan yang dibutuhkan untuk lebih mensejahterakan diri dan 
rumah tangganya. Selain itu, jika sampai hal ini tidak dipenuhi, 
tentunya harapan untuk bersaing di dunia kerja umumnya yang 
ternyata memerlukan bantuan pendidikan pun langsung pupus begitu 
saja. Dengan kualifikasi pendidikan (SDM) yang handal, maka terbuka 
kemungkinan lebih luas untuk menangkap berbagai peluang kerja yang 
ditawarkan setiap hari. Dengan demikian, sudah pasti bahwa 
pendidikan inilah kunci untuk masuk dalam dunia lapangan pekerjaan 
yang selalu memberi kemungkinan bagi setiap warga rumah tangga 
untuk bergabung di dalamnya.    

 

Produk MakananProduk MakananProduk MakananProduk Makanan    

Jika tidak berlebihan maka dapatlah dikatakan di sini, pusat 
perhatian mengenai fenomena kemiskinan sebetulnya terletak pada 
seberapa jauh warga masyarakat memperoleh secukupnya makanan 
setiap hari. Lebih dari itu bisa juga terjadi bahwa semua kesulitan, 
persoalan dan berbagai tantangan yang sering terjadi di dalam rumah 
tangga, hal itu sebetulnya bersumber pada cukup tidaknya makanan 
yang dikonsumsi setiap hari. Itu artinya produk makanan itulah yang 
menjadi ukuran paling azasi bagi kehidupan dalam rumah tangga. 
Kesejahteraan dalam rumah tangga terwujud atau tidak, hal itu 
tergantung pada produk makanan yang dikonsumsi oleh warga 
masyarakat setiap hari. Berkenaan dengan kedudukan produk makanan 
seperti ini ada sekurang-kurangnya dua pendapat yang menonjol: (1) 
jenis produk makanan, dan (2) cukup tidaknya konsumsi makanan bagi 
rumah tangga setiap hari. 

 Pendapat pertama tertuju pada jenis produk makanan yang 
umumnya dikonsumsi warga masyarakat, misalnya jagung, nasi, ubi-
ubian dan lain sebagainya secara lebih spesifik. Jenis makanan ini turut 
mendukung identifikasi mengenai adanya fenomena kemiskinan dalam 
masyarakat tertentu. Misalnya jika digunakan ukuran nasi, maka warga 
masyarakat yang mengkonsumsi beras tidak mencukupi, mereka pasti 
dengan sendirinya terkategori ke dalam kelompok miskin, walau selain 
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nasi mereka masih memenuhi makanan setiap hari dengan 
mengkonsumsi jagung atau ubi-ubian dan kacang-kacangan. 
Sedangkan pada pendapat yang kedua, ukuran kesejahteraan 
tergantung pada terpenuhinya produk makanan yang mencukupi tanpa 
memberi batasan jenis makanan yang dikonsumsi. Itu berarti 
masyarakat di desa-desa tidak mengalami kemiskinan oleh karena 
mereka dapat mencukupkan kebutuhan makanan setiap hari dengan 
berbagai jenis makanan antara lain nasi, jagung, ubi-ubian dan kacang-
kacangan. 

Target KesehatanTarget KesehatanTarget KesehatanTarget Kesehatan    

Nampaknya ukuran kemiskinan yang digunakan selama ini 
tidak menerapkan kedua pendapat di atas. Produk makanan yang 
biasanya menjadi ukuran adalah nasi, yang kemudian dilengkapi 
dengan menu yang harus memenuhi ukuran internasional seperti telah 
disebutkan sebelumnya. Umumnya tuntutan itu harus memenuhi 
prasyarat kesehatan dalam bingkai pemahaman  dunia (WHO). Walau 
menurut ukuran rumah tangga di daerah pedesaan, konsumsi makanan 
yang diperoleh setiap hari selalu tidak kurangnya menciptakan dan 
memberi kesehatan yang lumayan. Namun selalu ada penilaian yang 
berbeda, jika ukuran diberikan oleh pusat atau pihak internasional 
dengan menggunakan ukuran tertentu yang pada umumnya tidak 
memperhatikan situasi dan kebutuhan riil di daerah pedesaan.  

 Tanpa berpihak dan menilai serta memperpanjang kedua 
pendapat di atas, sejenak kita mengkaji pembudidayaan jenis produk 
makanan, untuk dapat memastikan produk pangan mana yang kiranya 
pada satu sisi sesuai dengan tuntutan masyarakat, dan pada sisi lain 
dapat memenuhi prasyarat kesehatan. Justru di atas pundak dua 
tuntutan dasar inilah yang kemudian dijadikan sebagai fondasi 
penilaian bagi rumah tangga miskin atau sejahtera. Hampir sama 
dengan pemikiran tersebut, seorang pakar D’Ambrosio (2016), 
berpendapat bahwa jenis produk pangan yang masih dibudidayakan 
adalah justru jenis yang memenuhi dimensi budaya dan juga bernilai 
ekonomis. Dalam arti, pembudidayaan terjadi dalam dua kamar 
kepentingan, pertama ketika secara kultural manusia dan masyarakat 
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mewariskannya kepada yang lain. Itu artinya jika produk yang 
diwariskan itu tidak dibudidayakan maka hal itu identik dengan tidak 
ada sikap respek atau cinta terhadap tradisi dan budaya, dan itu artinya 
dapat terjadi ketidakseimbangan dalam tataran hidup rumah tangga. 
Sekaligus pembudidayaan itu terlaksana oleh karena pertimbangan 
ekonomis, artinya hal itu sungguh-sungguh dibutuhkan oleh rumah 
tangga sehingga harus dibudidayakan.  

 Dalam konteks lokasi penelitian, hingga saat ini terdapat 
beberapa rumah tangga yang masih memelihara dan menanam bibit 
jagung putih yang dalam Bahasa Dawan (Uab Meto)disebut pen muti 
yang merupakan warisan nenek moyang. Kewajiban menanam jenis 
jagung putih ini merupakan sebuah tradisi dan kultur atau budaya 
pertanian yang harus diapresiasi oleh semua rumah tangga di kawasan 
tersebut. Pada sisi tertentu, secara tradisional, jagung putih tidak saja 
dikonsumsi untuk makanan setiap hari, melainkan juga digunakan 
sebagai sarana kesehatan. Ada sejumlah penyakit yang dapat diobati 
dengan menggunakan ramuan tertentu yang dicampuri jagung putih 
tersebut.  

 Di dalam kelompok masyarakat setempat atau sebut saja rumah 
tangga tidak ada pengetahuan yang mencukupi mengenai menu yang 
memenuhi syarat kesehatan sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai 
pendekatan yang dilakukan oleh pihak kesehatan. Walau ada sekian 
banyak petugas puskesmas dan petugas desa dalam bidang kesehatan 
yang selalu siap siaga memberikan penjelasan yang mencukupi. 
Sementara itu juga rumah tangga dan masyarakat umumnya kurang 
atau bahkan tidak memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis tanaman 
khas lokal yang dijadikan sebagai daftar komoditas menu makanan 
yang memenuhi prasyarat kesehatan. Tambahan lagi pada sisi tertentu, 
warga masyarakat tidak mengetahui persis kualifikasi daya saing pasar 
bagi kebutuhan jenis menu makanan yang dikonsumsi rumah tangga 
menuju peringkat kesejahteraan. Dalam praktek bertanam, sebagian 
jenis spesies tanaman unggul yang diperkirakan memenuhi prasyarat 
kesehatan, saat ini tidak ditemukan lagi di pedesaan. Hal itu antara lain 
seperti shorgum (Bahasa Dawan“penbuka”), padi ladang berwarna 
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hitam (Bahasa Dawan “aen mae”). Budidaya tanaman petani yang 
bersentuhan langsung dengan target kesehatan manusia dan 
masyarakat ini pada intinya sangat tergantung pada permintaan pasar 
dan kebutuhan konsumsi rumah tangga setiap hari. 

Kegiatan ekonomi yang berbasis budaya telah ditinggalkan 
masyarakat lokal dan tidak diwariskan kepada generasi berikutnya. 
Meskipun kegiatan tersebut mengandung nilai ekonomi yang tinggi 
pada saat sekarang, seperti disebutkan beberapa kali dalam uraian 
sebelumnya mengenai faedah dari pemeliharaan ternak babi dan ayam. 
Oleh karena itu kajian peningkatan ekonomi dalam konteks budaya 
memang sangat penting. Untuk merespons trend permintaan pasar 
terhadap produk lokal yang berbasis kompetensi produk setempat, hal 
seperti inilah yang harus menjadi bahan rujukan. Dalam arti target 
kesehatan memang sangat pokok bagi produksi bahan-bahan yang 
menunjang kehidupan ekonomi manusia dan masyarakat, dalam 
kerangka menyusun sebuah agenda kehidupan yang lebih sejahtera 
dalam masyarakat yang pluralistik.  

 Masih berkaitan erat dengan sub bagian target kesehatan, etos 
kerja sangat terkait dengan peristiwa siklus kegiatan rumah tangga 
dalam satu tahun. Pertanyaan yang bakal muncul dari pengamatan 
sekedarnya mengenai jadwal kegiatan per hari dari warga rumah 
tangga adalah apakah di sela-sela aturan hidup, terselip juga pemikiran 
mengenai target kesehatan yang selalu harus dijaga oleh setiap warga 
masyarakat? Apakah secara kultural dimensi kesehatan selalu menjadi 
pokok keprihatinan setiap warga rumah tangga untuk menjaga setiap 
anggotanya? Jika lebih dalam kita masuk ke sela-sela tradisi dan 
budaya, mungkinkah target kesehatan senantiasa diperhatikan dengan 
lebih seksama dalam kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari. 
Jika jawabannya positif, maka seberapa jauh aturan yang disusun itu 
sungguh-sungguh mencerminkan target kesehatan yang juga menjadi 
salah satu prioritas dalam kehidupan manusia dan masyarakat setiap 
hari.  

 Tentunya semua pertanyaan di atas ini tidak terjawab dalam 
uraian berikut. Pada salah satu bab mendatang, hal yang sama bakal 
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muncul dalam refleksi dan kajian. Di sini semata hanya disebut rincian 
mengenai jadwal kegiatan setiap hari dari kesibukan semua anggota 
rumah tangga. Kegiatan yang dilakukan dapat ditampilkan sebagai 
berikut. Urutan waktu antara Juni - November adalah waktu istirahat, 
pesta (rumah adat, pernikahan, sambut baru). Kemudian November - 
Desember merupakan musim tanam; lalu Januari - Maret adalah waktu 
untuk penyiangan tanaman. Masih lagi hari-hari antara April - Mei 
merupakan saat panen. Sementara itu kegiatan seorang laki-laki dapat 
diamati dari aktivitas dalam satu hari kerja (24 jam) mulai dari pagi 
hingga hari berikutnya. Jam 5.00 pagi hingga 7.00 mengantar sapi 
merumput, 7.00 – 8.00 makan pagi, 8.00 - 12.30 pergi ke tempat kerja, 
jam 12.30-14.00 memberi minum ternak, 14.00 – 16.00 kembali kerja, 
14.00 - 19.00 menyiapkan pakan ternak, masukan kembali ternak, 
memberi makan ternak, pulang ke rumah. Ini merupakan jadwal 
aktivitas tetap tapi dapat bervariasi dalam praktek kehidupan rumah 
tangga setiap hari.  

Analisis KebutuhanAnalisis KebutuhanAnalisis KebutuhanAnalisis Kebutuhan    

Rumah tangga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan 
analisis dan kecepatan merespons kebutuhan sehari-hari dari 
masyarakat di daerah sekitar. Memang nampak dengan sangat jelas dari 
uraian sebelumnya bahwa hampir tidak ada pengaruh yang signifikan 
mengenai relasi sosial antara warga masyarakat pada lokasi penelitian 
dengan penduduk terdekat dalam arti relasi yang bersifat ekonomis. 
Tidak ada pakta perjanjian antar-desa atau kampung mengenai strategi 
yang kiranya dapat diterima untuk selain menambah angka 
penghasilan ekonomi, maupun corak atau cara baru dalam rangka 
mengembangkan strategi usaha lain dalam masyarakat. Meski dari 
aspek tertentu, dalam pengalaman setiap hari ternyata setiap hari 
mereka justru membutuhkan sirih, pinang, tembakau, padi, jagung, 
ubi-ubian. Usaha-usaha semacam ini berjalan dengan sendirinya, tidak 
ada fasilitasi dan formalisasi, artinya dilakukan secara kultural dan 
alami. Maksudnya manusia dan masyarakat sama sekali tidak 
menyusun rancangan awal yang justru memberi prioritas perhitungan 
bagi skala untung dan rugi. Sementara itu juga tidak ada prediksi awal 
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mengenai entahkah dari tanaman-tanaman tersebut, kebutuhan yang 
sangat mendesak dalam rumah tangga akan dapat dipenuhi dengan 
panen dari usaha-usaha seperti di atas tadi?  

 Hal mendasar yang juga disebut sebelumnya yakni mengenai 
perhatian yang selalu tertuju pada tujuan atau sasaran tertentu yang 
lebih spesifik (fokus). Realitas kehidupan manusia dan masyarakat 
setiap hari justru menunjukkan, hampir (atau sama sekali) tidak ada 
rumah tangga yang memiliki titik fokus tertentu dalam berbagai usaha 
yang sedang diusahakan dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena 
tidak ada titik tuju yang jelas, maka praktis pekerjaan atau usaha yang 
dilakukan juga bersifat rumpu rampe. Ada dua hal mengemuka dapat 
dipetik dari tipe kegiatan yang dilakukan dengan tidak ada fokus. 
Pertama, sikap tidak serius untuk menangani pekerjaan atau kegiatan 
tertentu. Kedua, berusaha mencari sesuatu dengan melibatkan semua 
hal, yang mustahil memberi sesuatu hasil pasti yang memuaskan hati.  

 Warga rumah tangga hendaknya dihantar untuk tidak saja 
memiliki fokus tertentu, melainkan harus dengan tegas menekuni 
pekerjaan tertentu pula secara konsisten. Aspek perilaku sosial yang 
dibutuhkan di sini adalah serius atau sungguh-sungguh untuk 
melakukan suatu pekerjaan sedemikian rupa, agar bisa mendatangkan 
nafkah dan rejeki berlimpah. Pengalaman manusia dan masyarakat di 
tempat penelitian adalah mereka benar-benar percaya mengenai 
seseorang yang jika semakin memusatkan perhatian pada pekerjaan 
dan atau karya tertentu, maka sekecil apapun usaha yang sedang 
ditangani, maka hasil berlimpah akan segera diperolehnya. Jadi hasil 
sesuai harapan dan cita-cita yang diperolehnya, hal itu justru tersebab 
oleh karena sikapnya yang sungguh-sungguh ingin memperoleh 
sesuatu yang berarti dari usaha atau pekerjaan tertentu. Itu berarti 
dalam diri manusia, haruslah ada sikap 'sabar' untuk tidak terpengaruh 
ketika sedang menangani sekian banyak pekerjaan atau usaha secara 
serentak. Biasanya seseorang yang melakukan banyak pekerjaan 
dengan tidak membuat sketsa skala prioritas, maka kegagalan adalah 
bayarannya.  
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 Sesungguhnya analisis kebutuhan adalah suatu langkah awal 
untuk merancang sebuah kegiatan yang dapat memberi hasil sesuai 
harapan. Perspektif ekonomi dalam kaitannya dengan usaha untuk 
mengentaskan kemiskinan membutuhkan suatu usaha serius dengan 
mengkaji lebih jauh kualifikasi kebutuhan rumah tangga. Dalam arti 
angka kemiskinan hanyalah dapat direfleksi untuk dicari solusinya, 
apabila segala perkara berkenaan dengan kebutuhan rumah tangga juga 
diperhatikan dengan lebih cermat. Seandainya kebutuhan rumah 
tangga telah dikaji, dan kemudian diterapkan ke dalam berbagai 
kegiatan yang dijadikan sebagai sasaran kegiatan dari semua anggota 
rumah tangga, maka dengan sendirinya usaha untuk menurunkan 
angka kemiskinan tentunya dapat mencapai target juga. Analisis 
kebutuhan tentunya memberi rekomendasi yang tepat kepada semua 
anggota rumah tangga, agar strategi menjaring usaha dan pekerjaan 
dalam kerangka pengentasan kemiskinan dapat berdaya guna.     

 Sejenak kita memusatkan perhatian pada kegiatan yang 
berdaya guna bagi manusia dan masyarakat. Acapkali terjadi warga 
rumah tangga memang bekerja sepanjang tahun tiada henti, namun 
sangat mengherankan sekali bahwa hasil panen yang dituai tidak 
pernah mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga. Ada dua hal dapat 
diperoleh dari fenomena ini. Pertama, angkatan kerja yang ada dalam 
rumah tangga tidak berbanding seimbang dengan jumlah anggota 
rumah tangga yang mengecapi hasil panen tersebut. Kedua, tidak ada 
manajemen yang baik dan teratur untuk mengatur perolehan dari 
usaha dan pekerjaan yang telah dihasilkan. Pada butir yang pertama, 
sebuah kebiasaan dalam masyarakat Timor umumnya, dan teristimewa 
di tempat penelitian bahwa jumlah angkatan kerja dalam rumah tangga 
memang selalu terbatas, jika dibanding dengan jumlah warga rumah 
tangga yang mengkonsumsi hasil komoditas panen tersebut. Bayangkan 
saja, dengan hasil yang terbatas, semua anggota rumah tangga turut 
mengkonsumsinya untuk jangka waktu sepanjang tahun. Dampak dari 
yang pertama, menimbulkan persoalan pada butir kedua yakni tidak 
ada sketsa pengaturan mengenai semua hasil makanan yang 
dikonsumsi oleh warga rumah tangga.  
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 Hal yang paling mudah dipelajari adalah bagaimana melihat 
dan (meniru) cara kerja dari warga masyarakat terdekat yang berada di 
sekitar. Hal yang dipelajari adalah strategi mereka untuk mendapatkan 
hasil yang mencukupi dari jenis pekerjaan yang sama, atau jenis 
pekerjaan berbeda dengan menerapkan pola atau kinerja yang sudah 
semakin maju. Pintu gerbang untuk menerapkan cara ini adalah 
terlibat dalam jejaring kerja sama, yang biasanya disebut dengan nama 
gotong royong. Citra kerja gotong royong adalah model kerja sosial 
yang dikenal sangat umum di mana-mana. Pola gotong royong yang 
sama ini pula selalu ada dalam masyarakat, yang dapat digunakan 
sebagai panduan dasar bagi rumah tangga untuk mewajibkan semua 
anggotanya terlibat dalam pekerjaan tertentu secara ikhlas. Jejaring 
sosial ini selalu memberi makna dan arti baru  bagi setiap orang yang 
terlibat dalam berbagai jenis kegiatan yang sedang dilakukan. 

 Rumah tangga yang berada di desa atau kampung sekitar dapat 
menjadi modal dasar untuk mengkaji lebih dalam analisis kebutuhan, 
dalam rangka meningkatkan kinerja  yang lebih kondusif. Dari kerja 
keras yang telah dikembangkan ini, pasti saja hasilnya juga akan 
dengan sendirinya semakin meningkat. Mata dan hati setiap warga 
rumah tangga haruslah sedapat mungkin dibuka agar segala sesuatu 
yang baik dan terpuji dapat dipetik untuk kepentingan masa depan 
masing-masing keluarga. Dengan demikian analisis kebutuhan yang 
dimaksud dapat bertumpu pada kebutuhan dalam rumah tangga, atau 
apa yang dirasakan dalam masyarakat secara keseluruhan, yang 
tentunya juga dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat setiap hari. 
Kebutuhan yang dimaksud itu harus selalu riil, dalam arti sungguh-
sungguh dirasakan dan benar-benar dialami sebagai sesuatu yang patut 
dimiliki. Jika hal itu memang ternyata tidak dimiliki, maka terjadi 
kesulitan dalam kehidupan rumah tangga seperti yang direfleksi dalam 
seluruh pembicaraan selama ini. 

 Satu hal menarik di sini adalah keterbukaan rumah tangga 
untuk mengizinkan semua warganya guna memetik sesuatu yang baik 
dan terpuji. Secara psikologis, harus ada kesediaan tanpa syarat dan 
kerelaan untuk belajar strategi yang baik dan kondusif dari orang lain, 
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sehingga dalam praktek nanti, juga terbuka kemungkinan yang tidak 
menyulitkan untuk melakukan sesuai dengan segala yang telah 
dipelajari dengan cuma-cuma. Keterbukaan adalah pintu gerbang 
untuk menemukan segala sesuatu yang bakal dapat mengubah seluruh 
bentuk kehidupan yang serba kekurangan oleh karena perilaku 
keterbukaan yang sama selalu memungkinkan seseorang untuk melihat 
dengan segala kemampuan peluang yang dapat memberi hasil karya 
yang memuaskan hati. Keterbukaan yang sama selalu merupakan 
puncak dari sebuah perjalanan untuk mengkaji dengan sikap cerdas 
kebutuhan yang sungguh-sungguh diperlukan oleh sebuah organisasi 
sosial, dalam rangka mengembangkan hasil yang mencukupi 
kebutuhan semua anggota.  

 Prinsip dasar yang harus diperhatikan di sini adalah bersikap 
tabula rasa sedemikian rupa, agar pola baru berkenaan dengan kinerja 
terbaru dapat diadopsi dengan mudah. Jika tidak ada sikap terbuka, 
maka bakal menjadi sangat sulit untuk memetik kinerja dan pola yang 
diterapkan dalam proses pekerjaan atau usaha. Inilah yang disebut 
dalam sub bagian 3.4. mengenai tema pokok 'masyarakat yang terbuka' 
untuk mengembangkan kemampuan dan kinerja  dari semua usaha 
atau pekerjaan yang sedang dilakukan selama ini. Definisi masyarakat 
terbuka pada hakekatnya berkaitan sangat erat dengan kebebasan, 
kesadaran, berkeadilan, dan juga selalu dalam supremasi hukum yang 
ketat. Supremasi hukum dalam konteks kehidupan masyarakat di 
daerah pedesaaan adalah berbagai aturan dari tradisi dan budaya, yang 
memang nampaknya sangat sederhana, namun ke dalam selalu 
memberi peneguhan bagi pendukungnya.  

 Berbagai argumentasi atau keberatan yang bakal muncul dari 
balik sistem gotong royong dalam kerangka menjalin jejaring kerja 
sama di atas, semuanya harus dihadapi dengan penuh kesabaran. 
Biasanya hal baru selalu menarik, walau terkadang dihadang oleh 
peserta yang memiliki mindset yang belum mencukupi. Pemahaman 
yang kurang mengenai sebuah sistem, pola  kinerja yang baru, hal itu 
selalu menuai banyak pertanyaan dan bahkan persoalan sekaligus. 
Sikap yang perlu ditunjukkan adalah menerima semuanya sebagai 
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bagian integral dari proses menganalisis kebutuhan, yang justru diawali 
dengan proses mempelajari kinerja yang lebih maju dan memberi hasil 
yang mencukupi, yang dimiliki oleh kelompok lainnya. Sekali lagi, di 
sini sangat dibutuhkan hati yang ikhlas, tulus, dan jujur untuk 
mempelajari sesuatu yang memang terasa baru, namun berdampak 
sangat luas untuk mengatur kinerja  selanjutnya dalam kehidupan 
bermasyarakat setiap hari.  

 Hampir di mana-mana selalu terjadi, pekerjaan mengubah 
mindset bukan tindakan mudah oleh karena hal itu secara kasat mata 
memang tidak terlihat, namun selalu diukur dari perilaku sosial yang 
ditunjukkan dalam proses menanamkan kinerja tertentu. Artinya dari 
proses mempelajari kinerja dengan cerdas ini sangat diharapkan warga 
rumah tangga tidak menutup diri untuk menerima cara-cara baru yang 
ternyata selama ini tidak dikenal dalam pola pengerjaan usaha dan 
karya tertentu. Jadi ada persepsi untuk membangun mental kreatif, 
yang memang membutuhkan contoh atau bukti konkrit, yang dapat 
dilihat dalam kegiatan bersama dalam alam gotong royong di atas tadi. 
Sesuai pengamatan di tempat penelitian, masyarakat selalu cekatan 
untuk meniru sesuatu, jika mereka sungguh-sungguh diberi motivasi 
yang masuk akal dan mudah diterima dalam koridor hukum, tradisi 
dan budaya mereka sendiri. Walau sebetulnya acapkali agak susah bagi 
warga masyarakat meniru yang baik dan terpuji. Mereka selalu merasa 
tertarik untuk lebih meniru apa yang tidak baik dan tidak terpuji. Hal-
hal buruk dan tidak baik selalu menarik untuk ditiru oleh khalayak 
dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat yang terbuka.  

Kompetensi AksesKompetensi AksesKompetensi AksesKompetensi Akses    

Sub bagian ini adalah refleksi kritis mengenai kompetensi 
akses, artinya seberapa jauh masyarakat  diarahkan untuk 
mengentaskan gejolak sosial kemiskinan, selalu siap dan terbuka untuk 
menerima hal-hal baru yang bakal ditawarkan? Akses yang dimaksud 
dalam arti selalu memberi pemahaman yang lebih positif mengenai 
sesuatu yang bermakna yang telah dipraktekan dalam pengalaman 
manusia yang hidup, sehingga dengan mudah dapat diadopsi pada 
lokasi berbeda.  
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 Sedangkan pemahaman sederhana dari kompetensi dapat 
dikembalikan kepada kata dasar ‘kompeten’, artinya berhak atau 
berdasarkan ukuran tertentu yang kiranya sesuai dengan hal yang 
seharusnya. Dengan demikian, maka berbicara mengenai kompetensi, 
ternyata ada kata lain yang dapat dilakukan perbandingan untuk 
mengukur apa yang dimaksudkan dengan kata tersebut. Hal itu adalah 
kualifikasi sebuah organisasi ketika hal akses itu mau diterapkan dan 
kemudian diaplikasi dalam seluruh kegiatan yang dilakukan warga 
masyarakat tertentu. Oleh karena itu, kata kompetensi dapat 
dibandingkan dengan istilah daya serap yang dimiliki oleh masyarakat 
dalam rangka mewujudkan hasrat dan niat untuk mengembangkan 
kinerja baru yang lebih produktif dalam setiap usaha di tengah 
masyarakat. Itu berarti pertanyaannya sangat sederhana berkenaan 
dengan terminologi kompetensi, antara lain misalnya, apakah 
masyarakat mampu meniru segala yang baik dan terpuji, yang telah 
dilihat dari kelompok masyarakat lain? Dalam arti keterbukaan yang 
dimaksud itu, hal itu baru mulai riil ketika orang mengambil sikap 
tertentu: atau kelompok masyarakat yang diajak itu sungguh-sungguh 
mampu untuk menerima atau menolak sesuatu yang baru, yang dilihat 
dari kelompok kerja lain.     

 Dengan demikian kemampuan akses dapat dilihat dari faktor 
input, proses dan output. Jika dilihat dari akses input terkait dengan 
modal, artinya apakah modal yang dimiliki dapat menjamin suatu 
pekerjaan atau usaha dapat selesai sesuai harapan sebelumnya. 
Masyarakat banyak kali mengalami kesulitan oleh karena sama sekali 
tidak memiliki akses input yang memadai. Modal kegiatan memang 
tidak terlalu mudah diperoleh, hal itu disebabkan oleh para pemilik 
modal yang selalu memiliki perhitungan yang matang untuk 
mempercayakan sejumlah modal yang mereka miliki sebagai awal 
dasar memulai suatu pekerjaan atau usaha dan kegiatan. Pada sisi 
tertentu, masyarakat terkadang memang memiliki modal dasar 
tertentu, namun kinerja yang terbuka tidak memberi peluang kepada 
para pemodal untuk mengembangkan modal yang dipercayakan 
kepada warga masyarakat. 
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Kemudian berkenaan dengan proses, hal itu sesuai pengalaman 
setiap hari di tengah kehidupan masyarakat, selalu sulit dibahasakan. 
Mengapa? Masyarakat lebih cenderung pada yang mudah dan cepat, 
tanpa berpikir mengenai segala sesuatu yang baik dan terpuji, yang 
selalu harus melewati sebuah proses kegiatan yang terkoordinir secara 
baik. Terkadang sebuah usaha atau pekerjaan sukses atau tidak, hal itu 
tergantung dari manajemen proses, di mana para pekerja harus 
mentaati urutan waktu dalam menyelesaikan atau mengerjakan usaha 
tertentu. Di balik proses sebetulnya terdapat kunci keberhasilan para 
pekerja untuk menggenggam hasil tertentu, yang justru dinilai sangat 
vital bagi kehidupan manusia dan masyarakat.  

Selain input dan proses tentu harus diperhatikan juga aspek 
output, yakni keluaran yang dihasilkan dari sebuah kegiatan. Memang 
dalam uraian sebelumnya telah dilihat mengenai beberapa masukan 
berkenaan dengan kesulitan dari masyarakat pedesaan yang tidak 
mudah mendapatkan hasil yang memuaskan. Ketika kita membahas 
faktor input dan proses disebutkan bahwa keduanya harus 
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sesuai komitmen awal 
yang benar, agar pada gilirannya hasil yang diharapkan dapat 
terpenuhi. Jika diaplikasikan pada proses pengentasan kemiskinan, hal 
itu tidak berhasil apa-apa seandainya faktor input dan proses tidak 
diperhatikan dengan  sungguh-aungguh. Biasanya warga masyarakat 
lebih cenderung menempatkan proses pada produksi. Dalam arti 
produksi yang dihasilkan itulah yang dapat memberi gambaran 
mengenai proses dari usaha dan kegiatan tertentu.  

Sedangkan output selalu dapat dilihat dari penggunaan hasil 
secara umum, apakah untuk dikonsumsi dalam kebutuhan rumah 
tangga, ataukah untuk keperluan pasar sebagai bahan baku atau bahan 
konsumsi banyak pihak. Kemampuan akses terbentuk dari kombinasi 
pendampingan pelaku usaha atau mereka yang terlibat langsung dalam 
satuan usaha dan kegiatan tertentu. Hal itu misalnya pelatihan atau 
training, skill, experience, and knowledge yang dimiliki oleh 
seseorang. Selain itu perilaku sosial dan kemampuan fisik untuk 
menanggapi suatu peristiwa secara umum dan tindakan menangani 
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pekerjaan dan usaha tertentu. Hal seperti ini tentunya tergantung juga 
ada karakter individu, yang pada bingkai pemahaman tertentu hal itu 
justru sangat diperlukan untuk membentuk kreativitas individu 
menuju kemandirian. 

Dalam dunia kerja, justru proses pengembangan sumber daya 
manusia individu dalam kehidupan rumah tangga dinilai sungguh patut 
dilakukan. Medium untuk melaksanakannya adalah melalui 
pembentukan pengalaman ketika seseorang melintasi berbagai 
peristiwa setiap hari dalam masyarakat. Maksudnya seseorang tidak 
saja dilatih, atau dikembangkan skill yang ada padanya, atau juga 
menekuni proses pemberian knowledge kepada seseorang, melainkan 
lebih dari itu yakni membentuk akhlak sedemikian rupa agar yang 
bersangkutan memiliki satu kepribadian yang handal dan bermartabat 
dalam dirinya. Proses pengalaman secara langsung atas apa yang 
hendak dikerjakan itulah yang menjadi kunci membina pribadi yang 
memiliki kompetensi akses yang berdaya guna. Maksud dari cara 
seperti ini adalah untuk tidak menimbulkan perbedaan persepsi 
mengenai satu usaha dan karya. Perbedaan persepsi selalu menuntun 
pada kegagalan karya dan itu berarti hasil yang bakal diperoleh tidak 
sesuai dengan harapan dan hasrat hati. Bahkan bisa saja terjadi, ketika 
satu usaha dikerjakan selalu tercipta peluang untuk terus menyimpang 
dari standar yang diharapkan. 

 Seseorang yang telah berpengalaman pasti percaya diri, 
menumbuhkan kreativitas karena tahu apa yang dilakukan sehingga 
dapat memberi kepastian dalam pengambilan keputusan. Pengalaman 
menjadi sangat penting di antara berbagai unsur yang harus dimiliki 
setiap individu dalam sebuah rumah tangga. Pola pelatihan untuk 
membentuk budaya kerja pada rumah tangga, memang selalu sangat 
berbeda dengan pelatihan pada perusahaan atau lembaga lainnya. 
Rumah tangga melatih anak untuk mampu bekerja melalui proses 
praktis misalnya jika seorang perempuan dikatakan bisa menenun, 
maka anak itu akan dilibatkan langsung dalam proses mulai dari 
menyiapkan benang tenunan hingga pada saat ia menghasilkan kain 
tenun.  
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Seorang anak laki-laki hendak disebut mampu bekerja ketika 
dia harus terlibat mulai dari proses membajak lahan hingga pada 
penyiangan tanaman. Dalam proses tersebut akan dituntun  sehingga 
bekerja sesuai tradisi dan budaya yang dimiliki. Proses tersebut 
merupakan bagian dari pengalaman yang terbentuk secara langsung 
pada anak dalam rumah tangga. Harapan anak tersebut akan menjadi 
profesi dalam bidangnya. Pelatihan yang dilakukan tergantung pada 
pekerjaan yang hendak diselesaikan. Pada dasarnya rumah tangga 
melakukan pelatihan ini untuk memberi pengalaman pada generasi 
berikutnya berdasarkan pengalaman atau budaya kerja dan pekerjaan 
yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga. 

Pola pelatihan lainnya yang tampak sebagai bagian dari 
pewarisan knowledge atau ilmu pengetahuan secara lisan bermaksud 
untuk mengajak peserta dalam rangka sedapat mungkin bisa memiliki 
keterampilan atau skill tertentu. Itu artinya akses yang dituju adalah 
agar mereka yang diberi pelatihan atau mereka yang didampingi itu 
bisa memiliki sesuatu yang nampak secara nyata dalam kepribadian 
mereka setiap hari. Hal yang nyata selalu ditunjukkan di sini yakni 
pola pewarisan nilai yang lebih khusus pada proses pengembangan 
wawasan dan memberi pengalaman yang berarti kepada mereka yang 
membutuhkannya. Bentuk pewarisan ini dilakukan secara berulang 
dan selalu dilaksanakan pada setiap kali ada acara bersama dalam 
rumah tangga atau kelompok yang lebih besar. Misalnya pada saat 
acara-acara adat ataupun pada saat acara santai dan bahkan formal, 
proses pewarisan nilai senantiasa dilakukan. Pada kesempatan ini 
tentunya terselip dengan usaha untuk memberi motivasi kepada warga 
rumah tangga untuk selalu hidup hemat dan dengan demikian 
menghindari proses kemiskinan.  

Umumnya peristiwa ini terfokus pada aspek sejarah turunan, 
tutur adat untuk sembahyang, upacara perkawinan, pesta rumah adat 
dan lain sebagainya yang selalu ditetapkan dalam tradisi dan budaya 
masyarakat. Kompetensi akses ini dipadukan secara tradisional antara 
wejangan sosio-budaya dan berbagai peristiwa sekitar kehidupan 
sehari-hari, dalam hal ini menyampaikan strategi-strategi yang 



 

191 

kondusif untuk mengembangkan usaha yang lebih prospektif ke depan. 
Jika yang disampaikan bukan kompetensi akses langsung, maka lazim 
dijelaskan mengenai segala sesuatu yang dapat membimbing pada 
kehidupan sosial yang lebih bermartabat dan beradab. Pada salah satu 
bab mendatang bakal dibahas dengan lebih mendalam dimensi sosio-
budaya, tidak saja dalam kaitannya dengan proses mengentaskan 
fenomena kemiskinan, melainkan juga segala hal berkenaan dengan 
kesejahteraan dan hidup bermartabat serta beradab.      

Berkenaan dengan pengaruh langsung dari kompetensi akses, 
maka selalu disadari bahwa jika seseorang memiliki skill maka 
seyogyanya tidak akan mengalami kesulitan dalam hidupnya setiap 
hari. Mengapa? Ya, alasannya memang sangat sederhana saja, yakni 
karena mereka memiliki motivasi, waktu, dan dedikasi yang sangat 
tinggi untuk selalu menumbuhkan kreativitas dan kemandirian dalam 
kehidupan bersama setiap hari. Kemampuan akses selalu ditentukan 
oleh peluang akses antara lain dari pemberi akses. Pemberi akses 
berupa akses modal, akses kuasa dalam pengambil keputusan. Dalam 
hal akses modal, rumah tangga miskin senantiasa kalah karena tidak 
memenuhi syarat,sehingga akses modal dengan rentenir menjadi hal 
yang lumrah. Ketika misalnya warga masyarakat tidak mampu 
mengembalikan pinjaman, maka selalu ada saja alasan yang dibangun 
argumentasi yang lebih kuat agar terjadi penundaan pembayaran 
bahkan menghilang sementara. Sedangkan akses kuasa senantiasa tidak 
diberi kesempatan untuk ikut dalam pengambilan keputusan karena 
dianggap bodoh atau tidak tahu sehingga menjadi kelompok marginal. 

    

Akses Akses Akses Akses BBBBerpolitikerpolitikerpolitikerpolitik    

Secara umum masyarakat desa selalu menempatkan politik 
sebagai sesuatu yang harus dihindari. Artinya orang yang dekat dengan 
politik selalu mudah untuk menipu orang lain dengan cara yang licik. 
Istilah Bahasa Dawan(Uab Meto)yang selalu dikenal adalah apolitkina, 
mereka yang suka sekali berpolitik, yang identik dengan mereka yang 
selalu omong banyak dan suka menipu warga masyarakat kecil di 
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daerah pedesaan. Acapkali terjadi bahwa dalam kehidupan berpolitik 
di desa, pengalaman banyak orang selalu melihat politik sebagai 
sesuatu yang menjadi sebuah fenomena memecah belah iklim 
kekeluargaan. Hubungan antara adik kakak dapat saja terputus karena 
saling bersaing dalam perebutan hak suara dan dukungan calon.  

Doktrin dan uang dari setiap calon akan menciptakan 
fanatisme yang berkepanjangan dalam kehidupan bersama. Artinya 
dalam keluarga selalu bisa terjadi perpecahan yang ternyata sangat sulit 
diakhiri. Pada masa suksesi pemilihan kepala desa misalnya, telah 
terbentuk kelompok yang dapat saling menyerang antar-kelompok 
calon yang satu terhadap yang lainnya. Implementasi demokrasi pada 
masyarakat pedesaan seyogyanya belum layak karena masyarakat 
belum memahami iklim kehidupan dan dampak politik seperti itu. 
Untuk itulah emosi individu dan kelompok tidak dapat terkendali 
ketika terjadi simpang siur udara atau iklim politik yang tidak 
dipahami secara benar. Pemahaman yang setengah-setengah mengenai 
politik, kemudian dibumbui lagi dengan politik uang, nuansa hidup 
bersama bakal menjadi compang camping, dan sulit diarahkan secara 
beradab dan bermartabat.  

Kemiskinan, Ekonomi dan PolitikKemiskinan, Ekonomi dan PolitikKemiskinan, Ekonomi dan PolitikKemiskinan, Ekonomi dan Politik    

Sebetulnya sub judul ini dapat dibandingkan dengan satu dua 
uraian pada beberapa sub bagian sebelumnya, yakni sub bagian 3.2.3, 
lalu bagian 3.4. dan kemudian masih lagi sub bagian 3.5.3 dengan 
tekanan berbeda-beda. Dalam uraian ini atau sebelumnya mungkin ada 
bagian atau hal yang diulang-tutur, itu bukan maksud kami. Namun 
jika terjadi seperti itu, bahwa terjadi pengulangan, maka tentunya hal 
tersebut dinilai penting untuk diperhatikan dalam uraian selanjutnya 
hingga bab kesimpulan dan rekomendasi.  

Dalam masyarakat tradisional, politik selalu tidak mencipta 
suasana hingar bingar seperti terasa dalam hampir semua lapisan 
masyarakat. Politik pada zaman lampau selalu dilihat sebagai sebuah 
medium untuk mencipta suasana kehidupan yang bersahabat, 
demokratis dan saling memberi respek. Kini, suasana perubahan dan 
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perkembangan justru membimbing masyarakat pada suasana 
kehidupan yang lain sama sekali. Kehadiran politik selalu memecah 
belah, dan karena itu sistem dan pola kehidupan ekonomi juga menjadi 
terganggu. Praktisnya manusia dan masyarakat tidak dapat melakukan 
berbagai kegiatan dan usaha ekonomi, ketika dijepit oleh pengaruh 
politik yang sungguh ganas dan kerap tidak mengenal arti beradab dan 
manusia yang bermartabat. Konstelasi kehidupan bersama sepertinya 
diracuni oleh eksistensi politik yang tidak menjaga keselarasan hidup 
bersama yang responsive dan demokratis.  

Kehadiran politik dalam kehidupan bersama di daerah-daerah 
pedesaan hendaknya seharusnya memberi air segar agar proses 
pengembangan hidup ekonomi masyarakat setiap hari dapat diatur 
dengan lebih arif dan bijaksana. Ada satu praktek politik uang yang 
selalu muncul dalam setiap kali pesta demokrasi, baik ituPileg 
maupunPilkada. Di mana pesta demokrasi hanya diisi dengan pameran 
kekayaan dan atraksi membagi-bagikan uang. Harga diri  dibayar 
sedemikian murah untuk mengganti ongkos dari kepercayaan dan 
suara hati dari masyarakat kecil. Pesta demokrasi serentak ternoda oleh 
karena harga demokrasi ditukar dengan permainan uang yang sangat 
licik. Ada istilah sederhana yang digunakan setiap kali ada pesta 
demokrasi seperti itu yaitu inilah saatnya orang ‘berdagang sapi!’ 

Gambaran mengenai pesta demokrasi yang disanding dengan 
pedagang sapi, itu hanyalahistilah untuk menggambarkan salah 
praktek dari pemahaman kehidupan bersama dalam kaitan dengan 
proses terjadinya demokrasi dalam kesempatan Pileg dan Pilkada. Pusat 
perhatian banyak orang pada kemenangan dalam pesta demokrasi, 
sehingga berbagai cara dilakukan dengan seenaknya saja termasuk yang 
tidak halal seperti memnbeli suara,. Terjadinya jual beli suara dengan 
pola politik uang seperti ini, tidak saja merusak alam demokrasi, 
melainkan juga menciptakan satu jenis kemiskinan baru, yakni 
kemiskinan sosial.  

Inti yang harus dikaji dari balik kemiskinan sosial ini adalah 
sering terjadinya proses pembungkaman suara warga masyarakat. 
Artinya masyarakat tidak bisa bersuara secara bebas, apalagi bersikap 
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kritis untuk menyampaikan secara terbuka sesuatu yang baik dan 
terpuji bagi banyak orang. Proses pembungkaman ini juga terjadi 
dengan maksud agar warga masyarakat yang berada di pedesaan hanya 
bisa mengikuti secara membeo kemauan para politisi.Dengan demikian 
maka hasil karya dan usaha mereka juga dengan sendirinya tersendat. 
Tidak ada kebebasan untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam 
kehidupan bersama setiap hari. Pada sisi tertentu, warga masyarakat 
pada iklim kehidupan seperti ini justru semakin pintar dan cerdas 
sebagai ‘penurut’ yang tidak kreatif.  

Sumber kemiskinan yang paling dasyat justru terjadi pada iklim 
kehidupan seperti digambarkan di atas ini. Selain masyarakat 
kehilangan fokus untuk berusaha dan bekerja, merekajuga pasti  
kehilangan waktu untuk menangkap peluang dalam kerangka hidup 
berbisnis secara sehat. Bahkan lebih buruk dari itu, usaha dan 
pekerjaan sangat dikacau-balaukan oleh iklim politik yang tidak sehat 
oleh karena selalu terjadi sikut-menyikut secara sangat kasar. 
Pengalaman penulis di tempat penelitian, sikut-menyikut itu terkadang 
bahkan berada di luar perikemanusiaan. Dengan demikian sikap 
manusia sepertinya tidak memiliki respek yang tulus bagi institusi 
politik dalam kaitannya dengan perekonomian masyarakat setiap hari.  

Di sisi lain ada juga dampak positif yang dapat dipetik dari 
pengaruh politik terhadap relasi kemiskinan dan ekonomi,yaitu 
terjalinnya relasi yang kondusif antara pihak pemerintah, dalam hal ini 
politisi, yang bisa memberi anggaran mencukupi untuk mengentaskan 
kemiskinan. Namun hal seperti ini juga perlu ada sikap hati-hati, oleh 
karena sering terjadi bahwa para politisi selalu pandai bermain catur di 
atas penderitaan rumah-rumah tangga miskin. Dalam arti perlu ada 
kewaspadaan dan sikap cerdik untuk menyampaikan keluhan rumah 
tangga miskin kepada para politisi, agar mereka dapat 
menyuarakannya, dan dengan cara itu pula aliran dana dapat mereka 
peroleh juga. Seharusnya cuaca dunia politik diarahkan pada jalannya 
yang benar yakni untuk dan demi kesejahteraan masyarakat umum.  

Umum terjadi bahwa dari praktek ‘politik uang’ masyarakat 
selalu merasa mendapat jalan benar, namun tidak bertahan oleh karena 



 

195 

tidak ada sikap jujur dan tulus untuk mengatakan sesuatu yang 
sebenarnya. Politik uang  cenderung memberi jalan keluar yang 
setengah-setengah dan sering masyarakat yang terjerumus di dalamnya 
senatiasa terjepit hanya pada kepentingan sesaat tanpa memikirkan 
hari esok yang masih terbuka lebar.  

Memang agak latah untuk disampaikan di sini, bahwa akibat 
pengaruh politik yang sedemikian kuat, maka masyarakat desa juga 
menerapkan hal yang hampir sama, dan bahkan serupa. Misalnya saja 
ketika terjadi proses pencalonan dan pemilihan kepala desa atau kepala 
suku, hal itu selalu dilaksanakan secara tidak profesional. Mengapa?, 
karena proses yang diaplikasi lebih banyak berkubang pada 
kepentingan politis yang tidak berdasar pada kepentingan umum yang 
sesuai dengan aturan serta tradisi dan budaya masyarakat. Di dalam 
pergaulan masyarakat terbuka, politik adalah sesuatu yang boleh 
dikatakan sebagai jargon umum untuk melaksanakan kehidupan 
bersama yang bermartabat. Walau dalam kenyataan, acapkali politik 
itu tidak digunakan sebagai medium yang baik dan benar, melainkan 
politik justru diterapkan sebagai satu tujuan utama yang harus dicapai.  
Secara struktural, justru di sinilah terdapat titik lemah dari pemahaman 
yang tidak memadai mengenai hakekat politik itu sendiri. Akibat dari 
sistem dan pola masyarakat yang semakin terbuka, maka berbagai 
praktek politik yang terdapat di kota-kota juga mulai mengalir dengan 
sangat lancar ke dalam tatanan kehidupan desa dan kampung. 

Kita lihat sejenak misalnya pola dan sistem pemilihan kepala 
desa. Sebetulnya sesuai dengan tradisi dan budaya, maka pemilihan 
kepala desa akan lebih tepat jika dilakukan dengan cara penunjukkan 
langsung melalui proses demokrasi. Hal itu dilewati dengan cara 
mengajukan usulan sejumlah calon, lalu ada sosialisasi visi dan misi 
atau program kerja, kemudian proses pemilihan langsung bisa 
diterapkan. Umumnya masyarakat tidak terlalu mempersoalkan para 
calon, asal saja tidak direkayasa dengan menerapkan sistem serta 
strategi politik memecah belah. Akar dari politik jenis memecah-belah 
ini adalah sikap tertutup hanya pada kepentingan diri sendiri atau 
kelompok eksklusif yang sangat terbatas. Hal seperti ini memang tidak 
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diinginkan, namun masyarakat  cenderung untuk mengikuti pola yang 
sama.  

 

Matra Ekonomi dan PolitikMatra Ekonomi dan PolitikMatra Ekonomi dan PolitikMatra Ekonomi dan Politik    

Sub bagian ini merupakan lanjutan langsung dari diskursus sub 
bagian sebelumnya. Nampaknya judul yang diberi juga tidak berbeda, 
oleh karena ada beberapa pokok pikiran yang secara khusus bakal 
direfleksi dalam konteks jejaring yang lebih luas antara matra ekonomi 
dan ruang gerak dunia politik. Dari hakekatnya relasi antara kedua 
matra ini sangat dekat oleh karena saling melengkapi satu terhadap 
yang lainnya. Walau relasi itu tidak kelihatan, namun pengaruhnya 
selalu tidak dapat dilepas-pisahkan satu dari yang lainnya. Ada istilah 
yang sangat relevan untuk digunakan dalam mengkaji relasi antara 
kedua matra tersebut, yakni simbiosis dan konstruktif. Yang pertama 
tertuju pada relasi antara keduanya yang saling menghidupkan, atau 
saling mengandaikan eksistensinya dalam kehidupan manusia dan 
masyarakat setiap hari.  

 Kemudian yang kedua berkenaan dengan sistem dan prinsip 
dasar yang dianuti dalam kehidupan bersama setiap hari. Satuan 
struktur kehidupan manusia dan masyarakat secara hakiki tidak 
mungkin dikaji jika kedua matra kehidupan ini gagal ditempatkan 
secara bersama-sama. Konstruksi kehidupan manusia dan masyarakat 
semata-mata terdiri dari kehidupan ekonomi di satu pihak, dan pada 
pihak lain justru dimensi politik. Pada tataran kehidupan masyarakat 
terbuka, ekonomi sulit dikembangkan jika terlepas dari tatanan hidup 
secara umum. Itu berarti sekali lagi kehidupan manusia dan masyarakat 
tidak dapat dipisahkan dari rekayasa sosial antara dunia ekonomi dan 
dunia pilitik. Karena itu jelas dalam uraian ini, ekonomi dan politik 
merupakan sekawan matra kehidupan manusia yang selalu harus 
diperhatikan dengan lebih sungguh-sungguh.  

 Ikhwal pokok diskusi mengenai bagaimana mengentaskan 
kemiskinan, secara langsung mungkin saja politik tidak dapat kelihatan 
pengaruhnya dalam proses tersebut. Namun sekali lagi, jika kita 
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mengkaji lebih dalam, maka peran dan fungsi politik sungguh 
memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. 
Dalam perspektif internal, kita masuk pada apresiasi masyarakat 
terhadap apa yang dilakukan setiap hari dalam kehidupan bersama. Hal 
yang sebenarnya sulit dimengerti adalah bagaimana kehidupan 
masyarakat tertutup melihat fungsi politik dalam mengatur tatanan 
kehidupan yang dinamis dalam kenyataan hidup bermasyarakat setiap 
hari. Hal itu berbeda ketika kita mengkaji citra masyarakat terbuka, 
yang sudah dengan sendirinya mengakui peran dan fungsi utama 
dimensi politik dalam kehidupan masyarakat secara umum, dan dalam 
hal ini dinamika kehidupan ekonomi secara lebih khusus.  

 Pengalaman yang direkam dari kawasan penelitian berkenaan 
dengan kehidupan konkret  masyarakat setiap hari. Antara lain 
misalnya mengenai proses pemilihan kepala desa, yang ternyata 
dilaksanakan dalam iklim yang tidak bersahabat. Sistem dan pola yang 
diterapkan memang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh 
tradisi dan budaya. Namun hal itu dikonsumsi secara tidak elegan oleh 
warga masyarakat secara meluas. Prinsip tidak bersahabat yang 
diaplikasi adalah cara konflik, yakni di antara para 'kelompok lawan 
politik'. Mereka masing-masing berada pada kubunya, dan cenderung 
mengembangkan isu yang berat sebelah (tidak seimbang dan bahkan 
tidak benar) dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan politik. 
Bayangkan saja, sesama warga masyarakat dari lingkungan dan tataran 
kehidupan kelompok yang satu dan sama berani dan tega sekali 
menyebarkan berita yang tidak benar, hanya untuk memenangkan 
salah satu posisi publik dalam tenggang waktu yang relatif lama dan 
bertahan. 

 Tanpa melihat entahkah proses seperti ini diinginkan tradisi 
dan budaya atau tidak, hal praktis yang tentu saja dialami kedua kubu 
adalah sakit hati dan rasa puas yang terbatas. Perasaan sakit hati tidak 
pernah lepas dari kegagalan atau keberhasilan untuk menghasut sesama 
kubu untuk memporakporanda lawan kubu. Kemudian perasaan puas 
yang terbatas oleh karena kubu yang menang tentunya berpesta ria, 
namun kebahagiaan itu tidak bertahan oleh karena mereka yang 
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mengklaim diri sebagai pemenang harus berjuang untuk pertarungan 
tahap berikut. Jadi waktu dan peluang untuk mengembangkan strategi 
ekonomi yang handal, diganti dengan kesibukan untuk meniup issue 
dan berjuang tiada henti untuk memenangkan pertarungan berikutnya.  

 Waktu dan tenaga yang sebetulnya dapat dihemat untuk 
menangkap peluang ekonomi, justru habis terkuras oleh perhatian 
yang tercurah seluruhnya dan sehabis-habisnya kepada dunia dan 
permainan politik yang sangat licik. Akibat keterlibatan dalam dunia 
politik yang memang tidak dapat dikendalikan, maka mindset  
masyarakat juga tidak mencukupi untuk merancang sebuah dinamika 
kehidupan ekonomi yang menjanjikan kehidupan yang lebih sejahtera. 
Kembali kepada politik uang (money politics) yang memang merusak 
iklim kehidupan yang lebih demokratis, dan dengan diam-diam 
memelihara akar kehidupan baru untuk saling berlawanan secara 
membabi buta. 

 Dampak luas dari perseturuan antar-kelompok yang saling 
berlawanan itu, tentunya dengan mudah menyusup dalam berbagai 
kegiatan dan usaha warga masyarakat dalam kehidupan bersama 
umumnya. Kelihatannya ketaatan masyarakat cepat terpukau pada 
politik oleh karena di belakang dan di depannya ada uang, lalu lupa 
kekerabatan yang telah lama diwariskan dari generasi ke generasi. 
Paradigma kehidupan secara umum diracuni oleh praktek politik yang 
salah, yang akhirnya dengan sedemikian mudah merembes pada 
kehidupan ekonomi masyarakat. Para lawan politik memang pandai 
bermain dadu. Mereka dengan cara yang sungguh-sungguh licik 
menerima uang dari pengusaha (pelaku sejati dunia ekonomi) untuk 
melancarkan strategi guna mematahkan serangan lawan. Proses ini 
sama seperti kondisi perang saudara, yang sesekali makan lawan, ketika 
terlihat bahwa lawan politik ternyata menelan kekalahan dalam drama 
perang sosial pesta demokrasi tertentu.  

 Politik dan uang ternyata tidak mampu memberi jaminan bagi 
pengembangan kehidupan ekonomi yang benar dan bermartabat. 
Kendati dalam percaturan politik, uang justru menjadi sentra 
kehidupan manusia dan masyarakat yang terlibat di dalam permainan 
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politik yang sama. Mestinya harus direfleksi untuk menciptakan iklim 
kehidupan baru setelah menyaksikan perang saudara antar-kelompok 
sosial yang tidak pernah menghasilkan sesuatu yang prospektif, maka 
seharusnya diselipkan sebuah pakta perjanjian sederhana untuk 
memasukkan beberapa program konkret pada sela-sela percaturan 
politik antar-kelompok yang berlawanan. Artinya, harus ada sikap 
kreatif untuk menggunakan peluang ekonomi di tengah percaturan 
politik yang menggunakan medium uang.  

 Kita masuk lebih dalam untuk merefleksi nilai dan arti dari 
percaturan antara matra ekonomi dan kehidupan politik masyarakat 
secara umum. Kedua hal ini tidak boleh ditempatkan dalam posisi 
berlawanan, melainkan haruslah saling melengkapi. Aplikasinya, 
seorang pemimpin seyogyanya memiliki beberapa unsur yaitu 
kompetensi atau kemampuan untuk sedapat mungkin memberi ruang 
gerak yang dinamis kepada kedua matra: ekonomi dan politik. Karena 
masyarakat yang sama yang akan menerapkan dinamika kehidupan 
ekonomi pada salah satu sisi, dan pada sisi lain mereka juga yang harus 
mencari strategi berbudaya yang cukup handal dalam berpolitik.     

 Oleh karena itu posisi apapun yang dimiliki anggota 
masyarakat, hal itu tidak boleh digunakan sebagai kesempatan empuk 
untuk bermain politik dengan catatan mengembangkan sebuah prinsip 
ekonomi publik yang dinamis. Biasanya pada saat mengambil 
komitmen ketika tiba hari suksesi, politisi lancang sekali berjanji untuk 
sedapat mungkin mewujudkan visi dan misi yang bakal diemban dan 
dilaksanakan. Apa yang terjadi setelah itu? Yah tunggu saja seberapa 
jauh ia mampu mempertanggung-jawabkan segala yang dilakukan 
dengan berani menanggung resiko. Resiko di sini tidak saja berkenaan 
dengan tingkah laku politisi seandainya ia berperilaku secara benar dan 
mengikuti aturan tradisi dan budaya, melainkan sebesar-besarnya 
tergantung pada komitmen dan konsistensi untuk setia pada pelayanan 
publik di antara warga masyarakat luas. Bukti harus dapat dilihat oleh 
semua orang mengenai konsistensi untuk mengatakan salah jika salah, 
lalu mengatakan benar secara jujur jika memang hal itu benar, baik dan 
menyenangkan.   



 

200 

 Namun dalam praktik hidup, tidak selalu  seperti itu oleh 
karena banyak orang dan terlebih para politisi yang  cenderung 
membolak-balikkan fakta. Karena itu yang dialami adalah, yang salah 
diklaim sebagai yang terpuji dan benar; sedangkan yang benar 
sebaliknya. Konteks kehidupan ekonomi tidak pernah akrab dengan 
sikap atau perilaku politik seperti digambarkan di atas. Prinsip 
ekonomi justru tidak nampak dalam iklim politik yang membolak-
balikkan fakta dan kebenaran. Fakta dan kebenaran hendaknya 
dijunjung tinggi agar prinsip ekonomi dapat diaplikasikan dalam 
kehidupan manusia dan masyarakat yang mencintai fakta yang sama. 
Bahkan dunia politik yang menghargai fakta, hal itu bahkan 
merupakan landasan dan fondasi yang kokoh bagi kehidupan ekonomi 
yang dapat memberi hasil yang memuaskan kepada masyarakat yang 
mengusahakannya.  

 Bagaimana akses rumah tangga dalam dunia politik, jika kita 
menerapkan beberapa pemikiran di atas? Berkaitan dengan akses 
rumah tangga dalam politik di desa, hal seperti itu memang hampir 
sulit dibedakan. Alasannya adalah bahwa kepentingan memperoleh 
janji perhatian ketika calon terpilih. Adanya temperamen sentimentil 
yang sangat tinggi ketika tutur kata yang selalu merendahkan pihak 
lain, bersumber dari anggota rumah tangga. Atau misalnya tercurah 
perhatian sesaat berupa makan dan minum bersama dalam rapat tim 
suksesi, kemudian tidak dilakukan sesuatu yang terpuji lagi. Jadi 
perbuatan baik hanya sebatas ketika ramai-ramai menjadi anggota tim 
sukses, lalu setelah itu tidak ada bunyi lagi. Hal tersebut di atas ini 
memang menjadi sesuatu yang sangat sensitif, dan sering dimanfaatkan 
oleh lawan politik secara keji.   

SistSistSistSisteeeem Perekonomianm Perekonomianm Perekonomianm Perekonomian    

Pada saat sekarang ini di mana-mana ekonomi global selalu 
dicirikan dengan dimensi perdagangan bebas atas barang dan jasa. 
Namun pertumbuhan dan perkembangan lebih tertuju pada 
pergerakan modal yang ternyata tidak dapat dikendalikan oleh 
kekuatan manapun. Itu artinya pergerakan modal secara bebas bermain 
di antara suku bunga, angka nilai tukar dan harga saham di berbagai 
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negara. Global capital system ini ternyata sangat menguntungkan 
modal uang yang memang bebas bergerak ke mana saja. Seterusnya 
kondisi seperti ini bakal memberi profit lebih banyak, sehingga jelas-
jelas mendatangkan pertumbuhan cepat pasar uang global. Perputaran 
raksasa ini tentu saja mengisap modal lembaga-lembaga keuangan dan 
pasar di pusat dan menopangnya ke pinggiran, baik secara langsung 
dalam bentuk kredit atau investasi portofolio ataupun secara tidak 
langsung melalui perusahaan-perusahaan internasional (Soros, Op. Cit. 
hal 183).   

 Dalam kaitannya dengan kondisi dan suasana tertutup yang ada 
di pedesaan, maka apa yang dilukiskan di atas sangat sulit dicerna. 
Dalam arti sistem perputaran di atas dengan sendirinya mengalahkan 
sumber daya modal lokal yang lain, dimana sumber modal lokal itu 
pasti saja menjadi modal internasional juga. Keuntungan berupa 
peningkatan kapasitas produksi, perbaikan metode produksi dan 
berbagai inovasi lainnya. Masih lagi bertambahnya kemakmuran dan 
kesadaran umum mengenai kemajuan yang lebih bertampang. Dengan 
demikian juga sistem yang diberlakukan adalah sistem ketergantungan 
universal. Artinya seluruh urusan ekonomi selalu mempermudah 
proses agar semua orang bisa dengan bebas dan cepat bertindak untuk 
kepentingan rumah tangga dan berbagai kebutuhan dalam lingkungan 
yang lebih beradab.  

 Oleh karena itu sudah dengan sendirinya usaha rumah tangga 
petani yang semakin dikendalikan oleh kelompok tertentu, tidak 
memiliki kekuatan untuk bertahan. Gerakan globalisasi ekonomi 
masuk dalam berbagai lini kehidupan manusia dan masyarakat setiap 
hari. Hal-hal yang terjadi dalam masyarakat semakin berkembang 
dengan sendirinya, tanpa diatur oleh kekuatan tradisi dan budaya 
setempat. Ijin usaha yang didominasi oleh tangan tidak kelihatan, 
misalnya ijin harus memberi royalty yang sangat mahal, pasti dengan 
sendirinya berkembang oleh karena perubahan yang terjadi dalam 
poros kehidupan ekonomi global. Hal ini menutup kemungkinan bagi 
masyarakat dan melemahkan investor agar tidak dapat menggunakan 
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peluang untuk mengubah kondisi rumah tangga pada wilayah yang 
bersangkutan. 

Apa yang bakal terjadi di daerah pedesaan berkenaan dengan 
gerakan global seperti di atas ini? Mata rantai pemasaran dari hulu ke 
hilir dikuasai oleh kelompok tertentu khususnya pemodal yang diikuti 
saluran distribusi sangat panjang. Hal seperti itu dengan sendirinya 
juga mengakibatkan rendahnya nilai barang pada tingkat hulu dan 
tingginya nilai barang pada bagian hilir. Kondisi ini juga menyebabkan 
lesunya permintaan barang, dan pada sisi tertentu mata rantai 
pemasaran yang menghubungkan hulu dan hilir sesungguhnya akan 
lebih tepat diperpendek. Untuk selanjutnya pemberlakuan respon 
cepat terhadap permintaan justru menjadi semakin berkembang tanpa 
kendali. Pemberdayaan rumah tangga lokal dengan fokus pada 
perubahan mental malas menjadi mental pekerja dan memiliki 
kompetensi dalam bidangnya yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Sementara itu pula mental penguasa minta-minta berubah menjadi 
mental yang tidak memperhambat kegiatan dan usaha orang lain. 

Dalam sistem perekonomian seyogyanya dibangun berdasarkan 
input-proses-output-pasar. Perubahan yang bakal terjadi pada rumah 
tangga di daerah pedesaan patut dibangun dengan prediksi yang tepat 
mengenai fungsi dan peran pasar sebagai kekuatan untuk melakukan 
perubahan dalam proses produksi. Tentu saja produk utama juga perlu 
diperhatikan hubungan antar faktor pendukung pelaksanaan produksi 
rumah tangga. Hal yang tidak kalah pentingnya juga adalah peran 
sumber daya sebagai pendukung utama yang dapat dikaji dari sisi 
kompetensinya, obsesi, pengalaman. 

Kepercayaan merupakan modal (trust capital) yang acapkali 
dilupakan dalam proses pembangunan di daerah-daerah pedesaan. 
Namun terkait dengan aktivitas rumah tangga, hingga kini masih 
belum ditunjukkan dalam implementasi, pola gerak yang mengacu 
pada kepercayaan. Karena itu apapun kegiatan, adopsi sistem dan 
program yang menarik dan menguntungkan bagi rumah tangga harus 
dibangun dengan kepercayaan. Karena ketika mereka percaya, maka 
hal itu dengan sendirinya bakal mempermudah bahkan mendorong 
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kemauan untuk menyerahkan input, terlibat dalam proses, sehingga 
dapat terjamin output yang diinginkan.  

Rekomendasi EkonomiRekomendasi EkonomiRekomendasi EkonomiRekomendasi Ekonomi    

Pendulum uraian di atas tertuju pada adanya modal 
kepercayaan (trust capital) dari rumah tangga terhadap setiap anggota 
masyarakat secara lebih luas. Itu artinya selalu ada perubahan mental 
kerja yang dilandasi oleh kejujuran, loyal dan iklas baik di tingkat 
rumah tangga maupun pada pelaku pengambil keputusan. Dengan itu 
maka sistem ketergantungan diubah menjadi pola kebebasan yang 
terkontrol. Untuk itu berkenaan dengan konteks di lokasi penelitian, 
ternak terpadu dapat kiranya menjadi lokomotif usaha petani rumah 
tangga untuk menumbuhkan agrowisata dalam kerangka pasar bebas.   

 Sementara itu pula agribisnis terpadu untuk menumbuhkan 
agrowisata harus juga menjadi lokomotif usaha baru yang harus dengan 
serius diusahakan. Dalam kondisi seperti ini maka fokus usahanya 
adalah aktif membangun lembaga kontrol yang ada pada rumah tangga 
petani, yang kemudian dengan mudah dapat dikembangkan di tingkat 
masyarakat secara keseluruhan.  

 Kemiskinan akan dengan mudah terselesaikan oleh sikap 
rumah tangga, bila diberi kesempatan. Seseorang tidak boleh sombong 
dan hidup sederhana dalam kondisi di pedesaan. Laki-laki sebagai 
pimpinan dalam rumah tangga yang menganut sistem patrilinial harus 
merasa malu jika seorang perempuan tampil sebagai pemimpin yang 
memberi nafkah dalam rumah tangga setiap hari. Rasa capek dan keluh 
kesah harus dijauhkan dari pikiran seorang lelaki, dan mereka sendiri 
haruslah membangun persepsi dan tekad yang kuat dalam dirinya: 
“harus bisa” mengerjakan dengan memerlukan faktor tambahan lain 
guna memperlancar proses pelaksanaan pekerjaan tertentu, walau 
dalam ukuran desa.  

 Mental “manja dan enak” yangjuga terdapat pada sekelompok 
rumah tangga khususnya kaum laki-laki, harus segera dihilangkan. 
Misalnya suatu ketika beberapa rumah tangga diberi ternak sapi betina, 
sapi tersebut tidak pernah bertambah umur apalagi berkembang. 
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Ternak tersebut bakal dijual dan diganti dengan lainnya yang sama 
umurnya karena harganya semakin tinggi. Disamping itu ternak 
tersebut dianggap bukan miliknya. Namun kemauan, berani, tekat dan 
rasa memiliki masih ada pada rumah tangga lainnya di pedesaan.  
Misalnya mereka meminta usaha  penggemukan ternak dan dilayani 
dengan tahap uji coba dan terbukti bisa melakukannya dengan sangat 
baik dan bertanggung jawab. Kelipatan jumlah yang dikembangkan 
pada tiap tahapan menimbulkan semangat untuk investasi, namun hal 
itu masih  dalam bentuk yang sangat terbatas. 

 Pengembangan usaha yang dibangun melalui kesadaran dan 
analisis yang tepat dengan  didukung oleh kemampuan individu  
menjadi sebuah proses yang tepat. Hal ini juga merupakan  cara 
sederhana untuk menangkap peluang yang dapat dimanfaatkan dengan 
baik oleh kelompok rumah tangga di pedesaan. Dimanakepala rumah 
tangga menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan dalam hal ini. 
Namun rumah tangga belum melakukan ini sebagai fokus aktivitas di 
desa karena kompleksitas aktivitas yang harus diselesaikan. 
Kesanggupan individu dalam melaksanakan selalu menjadi perhatian, 
artinya pekerjaan yang sama dan besar harus dibagi kepada rumah 
tangga lainnya. Di sini posisi kepala rumah tangga akan ditingkatkan 
dalam aktivitas yang sama sebagai bentuk promosi kedudukan tertentu.  

 Dalam perkembangan selanjutnya, aktivitas juga dibangun 
berdasarkan kebutuhan eksternal, dalam hal ini kemauan pasar. 
Khususnya pada wilayah masyarakat T’eba ini seperti telah disebutkan 
sebelumnya tentang sebuah fenomena 'hidup ekonomi' baru, yakni 
kecenderungan untuk melakukan penawaran jasa sewa rumah. 
Termasuk rumah sebagai tempat tinggal rumah tangga juga ikut 
disewakan karena banyaknya peminat yang ingin mengontrak rumah. 
Kecenderungan ini terjadi karena telah dibangunnya fasilitas 
persekolahan seperti SMP dan SMA, dimanatenaga guru dan siswa 
berasal dari luar desa bahkan kabupaten lain. Kondisi ini memicu 
perubahan secara total terhadap kebiasaan rumah tangga petani untuk 
meninggalkan usaha pokok sebagai petani lahan kering. 
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 Kegiatan berkelompok juga menjadi salah satu bentuk yang 
berkembang di lokasi penelitian. Akan tetapi hanya berlangsung 
sementara untuk memperoleh bantuan berupa ternak, bantuan pupuk, 
dan bantuan bibit tanaman. Namun bantuan tersebut ternyata lebih 
diperuntukan bagi kepentingan ketua kelompoknya. Sehingga ketika 
selesai tenggang waktu bantuan yang telah ditetapkan, maka bubar 
juga kelompok tersebut secara perlahan-lahan. Aset yang dimiliki 
kelompok lantas berubah menjadi milik ketua. Namun anggota 
kelompok tidak peduli dan hanya membiarkan kondisi itu terjadi 
hingga semua akan melupakannya.  

 Kelompok yang masih ada pertemuan adalah kelompok yang 
terbentuk karena terdesak misalnya menjelang musim tanam karena 
syarat untuk memperoleh bantuan pupuk adalah wajib menjadi 
anggota kelompok. Nama rumah tangga yang tercatat dalam kelompok 
akan berhak menerima pupuk subsidi pemerintah. Pola pemaksaan 
berkelompok semacam ini tidak begitu bermanfaat untuk kepentingan 
pengentasan kemiskinan rumah tangga. Jika rumah tangga dibangun 
dengan pola ini maka tidak ada kehendak untuk aktivitas lain yang 
berkesinambungan. Artinya perlu dibangun kesadaran mendasar yang   
memicu semangat individu akan pentingnya  hidup berkelompok. Jika 
kelompok menjadi wadah sharing pengalaman, tempat informasi 
bahkan bisa menjadi pemasar produk petani, justru hal itulah yang 
bakal lebih bermanfaat untuk ikut mengentaskan kemiskinan rumah 
tangga. Lebih tepat dibentuk tim kerja yang memiliki kepentingan 
yang sama dengan dasar keterbukaan di antara anggota tim. Oleh 
karena itu akan lebih tepat rumah tangga menjadi fokus program dan 
kelompok menjadi fasilitator rumah tangga atau sarana informasi dan 
akses pasar.   

 Di sisi lain, program ‘beras sejahtera’ yang dulu dikenal dengan 
istilah ‘raskin’ merupakan pola yang memanjakan rumah tangga. 
Artinya ada kepala rumah tangga yang berpendapat bahwa tidak perlu 
bekerja keras karena tiap bulan menerima beras dari pemerintah 
dengan harga murah. Bantuan jangka pendek ini menjanjikan dan  
setiap rumah tangga hanya mencari  beberapa ribu perak sebagai 
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gantinya. Program semacam ini sama sekali tidak akan mengentaskan 
kemiskinan karena hanya membentuk ketergantungan. 
Ketergantungan ini bakal diwariskan menjadi tradisi bagi anak cucu. 
Sehingga mental kreatif menuju kemandirian tidak akan terbentuk 
pada generasi berikutnya.  

 

     


