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BAB IVBAB IVBAB IVBAB IV    
PERSPEKTIFSOSIOPERSPEKTIFSOSIOPERSPEKTIFSOSIOPERSPEKTIFSOSIO----BUDAYA DAN KEMISKINANBUDAYA DAN KEMISKINANBUDAYA DAN KEMISKINANBUDAYA DAN KEMISKINAN    

 

 

Uraian dalam bab ini tertuju pada refleksi sosio-budaya 
terhadap dimensi kemiskinan yang dialami manusia dan masyarakat 
selama ini. Pada salah satu sisi kemiskinan merupakan salah satu bagian 
integral dari hidup manusia, namun pada sisi lain selalu ada usaha dari 
manusia sebagai warga masyarakat untuk mengambil jarak dari 
dimensi kemiskinan yang sama. Manusia dan masyarakat tidak 
menyetujui dimensi kemiskinan seperti ini untuk selalu melekat dalam 
kehidupannya setiap hari. Untuk itulah ada usaha untuk sedapat 
mungkin menghindari diri darinya. Dalam arti entah disadari atau 
tidak, manusia selalu berjuang sepanjang masa untuk sedapat mungkin 
terbebas dari fenomena kemiskinan.  

Dengan demikian maka bab ini pada tempat pertama mengkaji 
kemiskinan dalam sorotan sosial, kemudian dari dimensi budaya dalam 
kaitannya dengan praktek-praktek hidup kemasyarakatan selama ini. 
Untuk hal pertama, dilukiskan faktor sosial masyarakat, kemudian 
relasi sosial dan trust capital, lalu fenomena pengangguran dan 
interaksi sosial. Sedangkan yang kedua pada tempat teratas bakal 
direfleksi matra budaya sebagai asset kehidupan masyarakat, lalu 
interaksi pendidikan dan manajemen hidup keluarga. Uraian seperti itu 
menjadi indikator mengenai adanya usaha bersama untuk mengatasi 
kemiskinan agar gejolak sosial tersebut tidak sampai membelenggu 
kehidupan manusia dan masyarakat. Bab ini masih akan dilengkapi lagi 
dengan kajian struktural mengenai perubahan dalam masyarakat 
dengan memusatkan perhatian pada beberapa istilah lokal dalam kaitan 
dengan budaya miskin.  
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Dimensi Sosial KemiskinanDimensi Sosial KemiskinanDimensi Sosial KemiskinanDimensi Sosial Kemiskinan    

Sebetulnya sub judul ini masuk akal jika ditempatkan dalam 
refleksi mengenai diri manusia sebagai warga masyarakat dalam 
kehidupan bersama setiap hari. Namun pada analisis ini, fenomena 
kemiskinan yang sama ditempatkan dalam sebuah analisis sosial dalam 
bingkai empirisme kehidupan manusia dalam masyarakat. Itu artinya 
kemiskinan yang sama bagi para informan merupakan sesuatu yang 
benar-benar ada dan inheren dalam kehidupan mereka setiap hari. 
Oleh karena fenomena kemiskinan senantiasa ada secara inheren 
dalam kehidupan manusia, maka dengan sendirinya kemiskinan yang 
sama sangat memengaruhi aspek sosialnya dalam kehidupan 
bermasyarakat.     

Untuk itulah sangat diharapkan kerja sama yang baik dari 
semua aspek kehidupan manusia dalam masyarakat untuk sedapat 
mungkin mengentaskan kemiskinan sampai tuntas. Walau dalam 
kenyataan hidup selama ini, ternyata fenomena kemiskinan yang sama 
itu sangat sulit teratasi sampai tuntas. Uraian selanjutnya dari bab ini 
berkenaan dengan apa yang dibutuhkan manusia sebagai anggota 
masyarakat dalam menjalin sebuah kerja sama yang dapat dilihat dan 
dibuktikan (empiris). 

FFFFaktor Sosial Masyarakataktor Sosial Masyarakataktor Sosial Masyarakataktor Sosial Masyarakat    

Para ilmuwan sosial selalu menempatkan kajian mengenai 
manusia dan masyarakat sebagai bagian integral dari makhluk sosial. 
Manusia dan masyarakat pada prinsipnya hidup di dalam suatu 
lingkungan sosial yang serba teratur. Itu berarti keberadaan manusia 
dan masyarakat itu sendiri serta segala perilaku sosial yang muncul 
selalu diatur menurut tata cara tertentu yang telah disepakati 
bersama.32 Dari studi ilmu Antropologi, dijelaskan bahwa faktor sosial 
yang kini dialami manusia dan masyarakat, sebetulnya asal-usulnya ada 
pada perilaku sosial primat, yakni secara genealogis asal-usul manusia 
dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu terhadap yang lain oleh 

 
32Bdk. J. Dwi Narwoko – Bagong Suyanto (Ed.) Sosiologi, Teks Pengantar dan Terapan, 
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 215-216 
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karena tindakan azasi yang dimiliki selalu berada dalam tataran tata 
cara atau aturan tertentu yang mengikat mereka untuk hidup bersama. 
Pada awal mula manusia dan masyarakat selalu terbentuk dalam 
berbagai kelompok kecil untuk menyusun dan melaksanakan tata cara 
kehidupan yang selalu mengikat mereka satu sama lain secara bersama-
sama.33 

Walau faktor sosial dalam kehidupan manusia dan masyarakat 
dilihat sebagai sesuatu yang sangat azasi, namun acapkali kurang 
diperhatikan bahkan terabaikan sama sekali oleh manusia secara 
pribadi dan juga masyarakat secara keseluruhan. Hal itu misalnya 
ketika terjadi sebuah proses pengambilan keputusan dalam kehidupan 
bersama di tengah pranata sosial tertentu. Hal yang nyata (empiris) 
dalam kondisi seperti digambarkan di atas ini adalah sikap tidak perduli 
dan perilaku menganggap enteng kehadiran orang lain. Misalnya 
beberapa ungkapan berikut secara sosial ada dalam kehidupan manusia 
dan masyarakat setiap hari: 

Tabel 4.1. Ungkapan Sosial Masyarakat T’eba 
NoNoNoNo    Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan ((((Uab Uab Uab Uab 

MetoMetoMetoMeto))))    
Bahasa Indonesia/KeteranganBahasa Indonesia/KeteranganBahasa Indonesia/KeteranganBahasa Indonesia/Keterangan    

01 He tek anko Mau sebut engkau….,sikap tidak perduli 
dengan org 

02 Kaisa mupenle, mufetne Jangan perhatikan dia, lepaskan… tidak pusing 
dgn org 

03 Mupoen in fatba Keluarkan batunya…. Usir orang dari 
kelompok 

04 Mkaos maen in nonba Ambil kembali bahan pemali… keluarkan org 
05 Kaisa mfe in takka Jangan beri tenasaknya… tidak beri haknya 
06 Munon be he naikan Arahkan dia untuk sendiri…keluarkan dari 

kelompok 
07 M’ai koet manje Membelakangi dia…. Keluarkan dari suku 
08 Musup’e he nao naikan Sumpah dia untuk sendirian.. kerluarkan dari 

kelompok 
Sumber: Data Primer, 2018 

 
33Lihat William A. Haviland (terjemahan) 1999 Antropologi, Jilid 2 Jakarta: Penerbit 
Erlangga, hal. 19. 161. Judul asli dari buku ini adalah Anthropology 4th Edition terbit 
tahun 1985. 
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Pada beberapa butir contoh di atas dapat dijadikan gambaran 
mengenai dimensi sosial masyarakat yang tidak boleh dianggap remeh. 
Dalam arti apa yang disebut sebagai masalah sosial, hal itu selalu 
merupakan dasar dan fondasi dari setiap kehidupan yang seharusnya 
diperhatikan oleh setiap orang tanpa terkecuali. Dengan demikian, jika 
hal itu tidak diperhatikan maka pasti saja bayarannya adalah orang atau 
kelompok tersebut dapat dikeluarkan dari kelompok. Misalnya dalam 
butir pertama di atas, itu lazim terungkap dari seseorang (atau 
sekelompok orang) yang secara praktis menghindar untuk 
memperhatikan kepentingan sosial setiap hari. Hal itu lazim terungkap 
dengan istilah he tek anko (butir 1), yang secara harafiah berarti 
perilaku yang sedang dilakukannya memang dinilai salah, namun ia 
melakukannya dengan tahu dan mau (kesadaran penuh) tanpa 
memperhatikan tanggapan serta penilaian orang lain. Istilah ini 
menunjukkan bahwa faktor sosial merupakan tali pengikat kehidupan 
manusia dan sketsa dasar persekutuan masyarakat setiap hari. Karena 
itu setiap orang yang tidak memperhatikan aturan sosial yang berlaku 
umum, maka bayarannya yang bersangkutan tidak akan diperhatikan 
juga oleh sesama warga. Istilah yang kiranya sesuai untuk mengungkap 
kondisi kedua ini adalah kaisa mupenle, mufetne  (butir 2) yang secara 
literer berarti jangan peduli dengan orang yang melanggar aturan 
sosial. Lepaskan yang bersangkutan berjalan sendirian saja seturut 
kehendaknya. 

Sebetulnya dua ungkapan di atas sangat menekankan mengenai 
fenomena harga mati dari faktor sosial yang secara empiris ada dalam 
kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari. Ungkapan butir ketiga 
dalam daftar di atas mupoen in fatba (butir 3) secara tradisional sangat 
keras implementasinya dalam kehidupan bersama. Istilah yang sama ini 
sangat berdampak negatif jika didengar pada telinga warga masyarakat 
biasa. Pelanggaran kehidupan sosial berat secara empirik dapat 
berdampak luas dalam kehidupan bersama, yakni seseorang dapat 
dikucilkan, apakah dari ikatan suku atau kehidupan masyarakat secara 
umum. Hal seperti itulah yang dapat dilihat dalam kajian struktural 
terhadap ungkapan-ungkapan pada butir 4 sampai dengan 8 pada daftar 
di atas.     
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Faktor sosial yang sama seperti telah diuraikan di atas ini 
merupakan hal sangat krusial yang ikut memengaruhi proses 
pelaksanaan keputusan dan pemanfaatan output bagi kesinambungan 
hidup masyarakat di pedesaan. Kata sosial mengandung makna 
bagaimana setiap individu saling berhubungan satu dengan yang lain 
dalam sebuah tataran kehidupan yang harmonis satu terhadap yang 
lain. Hakekat makna sosial yang dimaksud adalah interaksi yang terjadi 
dalam kelompok masyarakat. Artinya seluruh interaksi antar-individu 
dalam kelompok suku, keluarga, masyarakat tersebut selalu  dilakukan 
dalam dan melalui proses komunikasi antar-individu. Komunikasi itu 
terbentuk karena persepsi kebersamaan yang terwujud dalam perilaku 
(aktivitas atau tindakan). Dalam perspektif yang sama Roger M. 
Keesing melukiskan sifat dasar masyarakat petani yang sedemikian 
harmonis oleh karena terdorong untuk memenuhi kebutuhan mereka 
bersama setiap hari. Masyarakat petani mempunyai orientasi 
swasembada dan tertutup. Swasembada artinya semua kebutuhan 
setiap hari tidak diimpor, melainkan dihasilkan dari hasil karya mereka 
sendiri, dan sementara itu bersifat tertutup artinya siklus perputaran 
kebutuhan itu terjadi dalam ruang lingkup tertentu yang terbatas.34 

Dalam tataran kehidupan yang lebih umum, komunikasi 
merupakan bentuk jawaban paling tradisional dan respon interpersonal 
yang terjadi karena kecenderungan peran yang terkait dengan tugas, 
kewajiban atau posisi yang dimiliki seseorang. Hal itu juga terjadi 
karena hal azasi yang justru berkaitan dengan sikap fundamental dalam 
diri setiap manusia yaitu kesukaan, atau kepercayaan yang ada 
padanya. Selanjutnya jawaban klasik tersebut justru terjadi oleh karena 
adanya peluang ekspresi diri yaitu untuk menampilkan kekhasannya. 
Komunikasi merupakan pernyataan eksistensi manusia dan masyarakat 
secara hakiki. Rene Descartes (1596 -1650), menyatakan bahwa Cogitu 
Ergo Sum (saya berpikir, maka saya ada), yang kiranya menjadi cikal 
bakal dari kondisi kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari.  

 
34Roger M. Keesing, Antropologi Budaya, Suatu Perspektif Kontemporer, Edisi kedua, 
hal 186-187 
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Berkenaan dengan faktor sosial masyarakat, berikut ini sebuah 
rekaman panjang mengenai pola kehidupan ekonomi masyarakat 
T'eba,35 yang dikisahkan dalam bahasa Dawan (Uab Meo) dengan 
kajian pada sub bagian 4.1.2 dan seterusnya.  

Tabel 4.2. Ungkapan Pola Kehidupan Ekonomi Masyarakat T’eba 
NoNoNoNo    Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan ((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    

01 Toko nbi Faotleu, tkiu, meup 
lene 

Tinggal di Faotleu tebas hutan, kerja kebun 

02 kiu, tout, ta’tuk,  tebas, bakar, dan amankan yang sisa 
03 mepu on le i ton toan  kerja seperti ini (biasanya) setiap tahun  
04 nakaul le tsean. hujan baru tanam. 
05 Faot Tobe nok Uea i ka mepo 

fa  
Faot Tobe dan Uea ini tidak dikerjakan 

06 ntea hai monnin  le mi pea 
Uea  

sampai kami hidup baru membuka Uea 

07 nok Faot Tobe.  juga Faot Tobe 
08 Faot Tobe i ameup ta ele Tua 

Natu  
Faot Tobe ini hanya dikerjakan Tua Natu 

09 nok  ama Kusi Amaf Snon dengan bapaknya Kusi Snon 
10 Uea nae nea mnaes a Uea itu tanah tua 
11 kiu mnao Bata-Bata, mnao 

Boen na 
tebas pergi Bata-bata, pergi Boen na 
 

12 mnao Oetpenu. Pergi Oetpenu 
13 tones hai nbi bal les,  Tiap tahun kami di satu tempat 
14 haim kiu nok un Kami tebas terus 
15 Ntea hai, mifoe i le hai kam 

kiu fa ben 
Sampai kami, balik tanah baru tidak tebas 
 

16 Makam meat la ben Telah diukur 
17 Tam tal en, Masuk hutan (tempat) larangan 
18 kam kiun fa ben Tidak tebas lagi 
19 Metel an un na  nan nunleu 

npoi kuatet tfeak a 
Ukuran dulu ikut Nunleu keluar Kuatet, 
Tfeak a 
 

20 A metel munni es le i Ukuran sekarang di sini 
21 Afai neno Manteli neam hai 

mtaea  
Itu hari Mantri datang kami lihat 

22 Au ok, baki nae npoi Saya ikut, pagar keluar Nunpene 

 
35Bahan ini direkam 5 Desember 2019 di Oenopu dengan informan kunci Bapak Daniel 
Kono (89), kemudian dilengkapi dengan teks berbeda dari informan lainnya, lalu diatur 
ulang seperti teks sekarang ini. 
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NoNoNoNo    Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan ((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    
Nunpene  

23 Neu baki eas es Fut Manu Pagar batu satu di Fut Manu 
24 unu natam Soanmahole Dulu masukkan Soanmahole 
25 nas’si npoin eup.  Hutan keluar semua 
26 Ele muni ai.... Hanya sekarang ai..... 
27 ele jati eas le au sa sean sin bo 

natam sin. 
Jati yang saya tanam juga dimasukkan 

28 Et au ak ai mutam sin au sean 
sin  

Sehingga saya bilang kamu masukan yang 
saya tanam  

29 Ha heo bo loft  isin Kalau gergaji kayu juga nanti minta ijin 
30 Nae nbi mone Itu di luar 
31 Nak he nana i npoi Kiabubun  Nanti akan lewat ini keluar Kiabubun 
32 Wah .....a kase in nan na eup 

len ne 
Wah..... orang pintar ini dapat semua 
kebun 

33 lof meup te me nanti kerja di mana 
34 unu len'ne naek  dulu kebun besar 
35 me unu mono kat uakla fa tapi dulu bodok tidak ukur 
36 lo kaki'u ha hanya tebas sa 
37 muni i ele nabai neya  kini hanya balik tanah 
38 nas'si ka hen  hutan tidak lagi 
39 unu tkiu mak'a tapen dulu tebas, makanan dapat 
40 loppo naheun lek leko lumbung penuh betul 
41 Onsa sean nako fuan boes 

nua 
Mulai tanam dari bulan  dua belas 

42 on le i oras fuan nee ka fuan 
hiut le eup 

sampai sekarang bulan enam tujuh baru 
habis  

43 bauta tam oke (hasil panen) masuk semua 
44 au lo fai ak nean i lofa moe 

on unu 
Saya tiap malam bilang musim ini nanti 
bekin  seperti dulu lagi 

45 unu nakaul fuan mese a tla 
sean 

Dulu hujan bulan satu baru tanam 
 

46 auke pena na bian naleok 
bian nabako 

Sesudah itu, lain baik lain merana 

47 Kalu nok fuan boes mes a  lof 
tan 

Kalau mulai bulan dua belas nanti dapat 

48 Muni i ka tot nas'si Sekarang tidak bakar hutan 
49 Muni i hai mifoeya Sekarang kami balik tanah 
50 Tapai le tafoe  Tebas baru balik 
51 a hun nam naon  Rumput panjang 
52 le Faot tobe nok uea nea 

mnaes a 
Faot tobe dan Uea tanah tua 
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NoNoNoNo    Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan ((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    
53 Unnu ka mep po fa Dulu tidak dikerjakan 
54 I laba-lab i....... Akhir-akhir ini...... 
55 Mnah ta naek es me Makanan banyak dimana 
56 Tapen ane blek nu ka hat  

mese 
Dapat padi dua blek kadangkala Satu 

57 Nako ua leko le tapenen 
mnahat 

Dari nasib bisa dapat makanan 

58 Unu oko nu Dulu dua bakul 
59 Ok es balek nu Satu bakul dua blek 
Sumber:Data Primer, 2018 

Ke-59 baris dalam kelompok pertama kisah ini melukiskan 
dimensi atau faktor sosial sebagai sesuatu yang sungguh melekat dalam 
kehidupan  masyarakat setiap hari. Butir pertama (01) menyebut 
konteks sosial sebagai basis kehidupan masyarakat, yang pada 
prinsipnya dibangun di atas pekerjaan sebagai petani (butir 02) dengan 
cara tradisional yakni menebas hutan. Kondisi kehidupan para petani 
ini semata-mata tergantung pada kebaikan alam yakni hujan (03) yang 
merupakan sebuah kebiasaan yang terjadi sepanjang tahun. Hal seperti 
ini merupakan sebuah warisan kehidupan ekonomi dari generasi ke 
generasi, yakni menjadi petani lahan kering (butir 04). Pernyataan 
seperti ini menjadi kunci pemahaman bagi kita bahwa generasi 
mendatang selalu menjadi sulit untuk mengubah gaya dan cara 
mencari  peluang baru untuk mendapat penghasilan hidup yang lebih 
baik.   

 Butir 05 sampai ke 19 merupakan penjelasan mengenai isi dari 
faktor sosial yang memberi makna kepada manusia dan masyarakat 
mengenai arti di balik pekerjaan petani setiap tahun. Ternyata ada 
perubahan sosial yang dialami dari waktu ke waktu, yang yang 
memberi arti dan makna bagi kehidupan semua warga desa. Secara 
kultural warga desa tidak dapat mengikuti kemauannya sendiri, 
mereka harus mentaati kesepakatan bersama yang telah diwariskan 
dari generasi yang satu ke  generasi yang lain. Tidak saja tradisi dan 
budaya yang merupakan hakekat faktor sosial, melainkan juga berbagai 
aturan yang berlaku pada zaman sekarang. Hal itu dapat terlihat dalam 
butir ke 20 ketika terjadi perubahan formal mengenai batas-batas lahan 
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yang menjadi hak mereka, dan format lahan yang menjadi milik negara 
atau pemerintah.  

 Terlihat dengan sangat jelas pada butir ke 21 s/d 38 ketika ada 
persoalan dan tantangan baru yang menjebloskan warga desa dalam 
kesulitan untuk memiliki lahan bagi pertanian cara tradisional, yang  
menjadi tempat tumpuan mereka untuk menghidupi keluarga mereka 
setiap tahun. Sebetulnya dari balik butir-butir kisah yang nyata ini 
dapat disiasati dengan mudah untuk mencari solusi, yang kiranya dapat 
membantu warga desa di daerah-daerah pedalaman. Kendala sosial 
yang terungkap dapat ditemukan pada butir ke 26-27 mengenai beda 
pendapat antara pemahaman pemerintah dan warga desa berkenaan 
dengan berbagai tanaman umur panjang yang ditanam sendiri oleh 
warga desa. Akibat empiris yang diderita adalah warga desa harus 
meminta ijin untuk menggunakan hasil kayu yang dulu mereka tanam 
sendiri (butir 29-30).  

 Tegangan sosial terjadi antara pemahaman warga desa dengan 
berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah, yang pada 
satu sisi tidak memperhatikan hak warga desa. Tegangan sosial ini 
dibahas dalam kisah pada butir selanjutnya mulai ayat 31 s/d butir ke-
59 ketika warga desa membandingkan kondisi kehidupan sosial pada 
masa doeloe dan apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Perbandingan 
ini tidak bermaksud untuk mengulang kembali segala yang pernah 
terjadi, melainkan mempertimbangkan secara arif bijaksana berbagai 
aturan sosial yang dapat memberi kontribusi positif bagi kehidupan 
manusia dan masyarakat dalam kebersamaan setiap hari. Hal menarik 
dapat dilihat dalam butir ke 50 s/d 54, yakni warga desa perlahan-lahan 
mengikuti cara dan pola hidup baru, berpindah dari cara pertanian 
ladang tebas hutan ke usaha balik tanah (ta'foe).  

Dalam kehidupan keluarga di pedesaan, fungsi komunikasi 
kultural menjadi tradisi yang tidak dapat ditinggalkan. Budaya menjadi 
bagian dari bentuk komunikasi antara lain dengan siapa seseorang 
berkomunikasi. Dasar budaya struktur sosial seperti bangsawan dan 
rakyat jelata sangat menyolok perbedaannya. Bahasa tutur dalam 
kalangan bangsawan sangat halus dibanding dengan masyarakat biasa. 
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Ketika terjadi pertemuan tingkat bangsawan dengan rakyat biasa 
misalnya, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa bangsawan. 
Komunikasi merupakan bentuk interaksi sosial yang senantiasa 
menjadi proses pembelajaran, dan dengan demikian faktor sosial 
menjadi elemen utama dalam kehidupan manusia dan masyarakat 
setiap hari. 

Relasi Sosial dan Trust CapitalRelasi Sosial dan Trust CapitalRelasi Sosial dan Trust CapitalRelasi Sosial dan Trust Capital    

Interaksi sosial juga dibangun berdasarkan struktur sosial yang 
berlaku di dalam masyarakat. Untuk itu faktor sosial dapat juga 
dipahami sebagai struktur sosial dan sistem sosial. Struktur sosial dapat 
dikelompokkan menjadi struktur sosial horizontal (kelompok-
kelompok sosial yang didasarkan pada hubungan biologis seperti jenis 
kelamin, usia, perkawinan, suku-suku). Struktur sosial vertikal 
berkaitan dengan stratifikasi hubungan yang dibangun berdasarkan 
derajad, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya (kepentingan 
hidup). Berkenaan dengan relasi sosial, sementara pakar lebih 
cenderung menggunakan istilah interaksi sosial. Secara teoretis 
sekurang-kurangnya terdapat dua syarat utama terjadinya relasi sosial 
tersebut yakni pertama kontak sosial, dan kedua komunikasi.36 Kedua 
aspek itu saling kait-mengait satu terhadap yang lain, dan seterusnya 
menjadi unsur utama dalam pembicaraan mengenai relasi sosial atau 
interaksi sosial seperti disebutkan tadi.    

Dengan demikian terjadinya suatu relasi sosial atau disebut 
dengan istilah interaksi sosial, menghasilkan apa yang lazim disebut 
dengan ungkapan kontak sosial (akan dibahas ulang dalam sub bagian 
berikut). Indikator dari kontak sosial itu tidaklah semata tergantung 
dari tindakan nyata (yang kasat mata) tertentu, melainkan tergantung 
sebesar-besarnya pada adanya tanggapan terhadap tindakan manusia 
yang tidak nyata sekalipun. Kemudian berkenaan dengan dimensi 
komunikasi, hal itu terungkap ketika seseorang memberikan tafsiran 
pada sesuatu atau perilaku orang lain berkenaan dengan sesuatu yang 
terbatas dan dapat diukur. Selalu terjadi di  mana-mana bahwa di 

 
36Bdk. J.Dwi Narwoko - Bagong Suyanto (ed.) Sosiologi, Teks Pengantar dan Terapan, 
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 16-17 
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dalam setiap komunikasi selalu saja muncul pelbagai macam penafsiran 
terhadap makna sesuatu atau tingkah laku orang lain. Hal seperti ini 
sah-sah saja oleh karena perbedaan pemahaman dan konteks sosial 
yang berbeda dari orang yang berbeda pula.37 

Dalam cara yang hampir sama, dapat dikaji kisah berita dari 
informan yang dipetik dari FGD Desember 2019 di Oenopu. Petikan 
kisah ini merupakan lanjutan dari bagian pertama dalam sub bagian 
4.1.1. untuk melihat secara lebih jeli dinamika hidup bersama dalam 
koridor trust capital sebagaimana dijelaskan dalam sub bagian ini. 
Demikian lanjutan kisah di atas, yakni mulai butir ke 60 s/d butir ke-
99, kemudian dilanjutkan pada bagian berikut yakni butir ke 100 s/d 
145 seperti terlihat dalam teks berikut ini:38 

Tabel 4.3. Dinamika Hidup Bersama (Trust Capital) Masyarakat T’eba 
NoNoNoNo    BBBBahasa Dawanahasa Dawanahasa Dawanahasa Dawan((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    
60 A aina unu lol sisi le tah mak ane A aina dahulu bunuh daging baru makan 

nasi 
61 bo tapau Tapi tumbuk 
62 Ka tiat sisi  tah  pean pasu, laku Tidak lihat daging makan jagung rebus ubi 
63 Muni i mak ane nanoe ba Sekarang ini nasi terus 
64 Liana i ka nahan pean pasu Anak ini tidak makan jagung rebus 
65 Neu ka mia me ...... Biar tidak makan tapi..... 
66 ual nao leko tapen aen oek  Hujan jalan baik dapat padi sawah 
67 Kalu ka nao leok  Jika tidak jalan baik 
68 aen oeka ka npoi fa Padi sawah tidak keluar 
69 kalu oepoe nane nabei. Jika sumber air itu bisa 
70 I hiat pao ulan Sekarang tunggu hujan 
71 Ual na ka naleok ka tapen fa. Hujan tidak jalan baik tidak dapat. 
72 Biaea unu mepo tbah  Sapi dulu, kerja, pagar 
73 I nah bi bah na koit na Dia makan di belakang pagar 
74 Kat moe fa bena Tidak buat batas 
75 Kalu nafak nai maknau  Jika musim panas kurus 
76 Hai meik neu nasi Kami bawa ke hutan 

 
37Ibid. 
38Menurut teks asli pada butir ke 72 diberi nomor satu, sedangkan sumber informan 
mengatur urutan dengan menempatkan 71 ayat pertama tersendiri (dalam teks butir 1 
s/d butir ke-71). Sedangkan mulai dari butir ke-72 diberi nomor satu dan seterusnya. 
Alasan setelah butir 71 diteruskan dengan butir ke-72 dan seterusnya, oleh karena 
alasan praktis saja yakni penuturnya satu orang saja. Walau substansi berbeda, yakni 
mulai butir 72 dibahas mengenai pemeliharaan sapi dan lingkungan sekitar.   
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NoNoNoNo    BBBBahasa Dawanahasa Dawanahasa Dawanahasa Dawan((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    
77 Muni fut mupet biaea mau-mau. Sekarang ikat sapi, kurus 
78 Muita moe he namleu Ternak mau rusak 
79 Unu biaea meota, bibi, fafi. Dulu kerbau, kambing, babi,  
80 Bo tafetin sin Tapi dilepas 
81 Me tam lene seun Jika masuk kebun ganti 
82 Tseun ka naekk fa Ganti tidak banyak 
83 Naham naek seun Makan banyak ganti 
84 Muni i tam lene baen Sekarang masuk kebun bayar  
85 Sae i lene auke Naik ini kebun semua 
86 Muitta tam lene baen bo ka naek 

fa  
Ternak masuk kebun juga bayar sedikit 

87 Unu pean na tasaeba neu lopo Dulu jagung dinaikan di lopo 
88 Atoni siup nema toeit Orang tidak ada makanan datang minta  
89 Atoni me kan mui loit ka niti Orang lain yang tidak punya uang atau 

gelang 
90 Nak au biae an es nae nfe sasus Dia bilang saya punya sapi disana masih 

menyusui 
91 Nane bo pena naek Itu juga jagung banyak 
92 Unu ka tasosa fa Dulu tidak jual 
93 Atoni siup nema toit Orang lapar datang minta 
94 et tukla nok biaea ana Tukar dengan sapi ana 
95 Mui fe biaea nima nu teun. Ada kasih sapi, nima dua tiga 
96 Muni i biaea maet bo neuk 

nanni. 
Sekarang sapi mati juga makan  habis 

97 Unu teuk sisi kalu maet,  Dahulu makan daging jika orang mati 
98 poi he lol neu leu, Keluar bunuh untuk ..... 
99 neu mnane ote naus lul nitu Ke dukun potong kaktus menunjukan  

orang mati 
Sumber: Data Primer, 2018 

Jika kita melihat teks di atas, terlebih pada butir ke 60 s/d 71, 
terungkap dengan sangat jelas mengenai fenomena trust capital, yakni 
kepercayaan dan penghargaan warga masyarakat kini mengenai segala 
yang baik yang telah dilakukan para pendahulu (leluhur). Segala cara 
yang baik dalam kehidupan setiap hari berkenaan dengan sistem 
pertanian tradisional ternyata sudah memberi sesuatu yang baik kepada 
warga masyarakat masa silam, sehingga pantas dan layak untuk 
diteruskan pada zaman kini. Pola dan strategi yang baik untuk 
mendatangkan hasil yang memuaskan generasi sebelumnya, justru 
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dilihat sebagai sesuatu yang baik dan terpandang juga untuk masa kini, 
dan karena itu seharusnya diperhatikan dengan lebih sungguh-
sungguh.  

Bahkan tidak saja cara bercocok tanam, melainkan juga dunia 
peternakan, dalam hal ini bagaimana memelihara ternak sapi, seperti 
dapat dilihat dalam butir 72 s/d 99. Walau terlihat bahwa dari kisah 
tersebut dapat dikaji pengaruh kehidupan ekonomi dalam bingkai 
proses pemeliharaan hewan, dalam hal ini sapi. Warisan yang diterima 
dari para pendahulu mengenai pola beternak sapi atau hewan piaraan 
lainnya, ternyata dapat diteruskan pada zaman kini, dengan 
memperhatikan berbagai aturan di balik tindakan sosial tersebut. Hal 
sangat menarik di sini adalah sikap saling menghormati hak milik 
orang lain, sehingga tidak terjadi salah faham mengenai kondisi 
tertentu di mana ada hewan yang merusak tanaman atau kebun dan 
lain sebagainya (butir 81 s/d 90).  

Tindakan saling menghormati ditunjukkan dalam berbagai 
pengalaman hidup, termasuk ketika ada sesama warga yang mengalami 
kesusahan karena kelaparan misalnya. Butir 91 s/d 99 melukiskan 
dengan sangat indah kewajiban sosial yang terbit dari sikap saling 
percaya sebagai sesama warga dari sebuah kawasan. Selalu muncul 
sikap saling membantu, saling melayani, seperti yang lazim terungkap 
dalam dua istilah kunci: (1) tmafnekan tukam tuk, dan (2) tmamnaun 
panim paen. Dua istilah ini boleh dikata sebagai puncak dari elaborasi 
mengenai relasi sosial dalam masyarakat berkenaan dengan gejolak 
sosial trust capital. Nafas kehidupan untuk saling memandang sebagai 
saudara terungkap secara indah dalam dua istilah tersebut di atas.  

Uraian di atas memberi isyarat bahwa faktor sosial selalu saja 
terkait dengan unsur manusia yang tentu tidak terlepas dari aspek 
interaksi manusia yang sama dalam ruang lingkup tertentu yang 
terbatas. Eksistensi individu ditentukan pula oleh pengetahuan yang 
terbentuk melalui proses pendidikan formal dan proses pengalaman 
secara berulang. Satu hal yang selalu harus diingat adalah kemampuan 
manusia dan masyarakat untuk mencerna sesuatu yang dialami dari 
proses perjumpaan dengan berbagai fenomena sosial di dalam 



 

220 

masyarakat setiap hari. Hubungan sosial lebih cenderung dilihat 
sebagai kesempatan untuk membangun jejaring sosial atau akses 
tertentu dengan cara dan jalan menggunakan, serta memperoleh 
keuntungan dari berbagai aturan, kelembagaan atau yang dikenal 
dengan istilah relasi sosial. Artinya relasi sosial tidak pernah 
merugikan, melainkan memberi arti dan makna bagi manusia dan 
masyarakat yang terlibat di dalamnya.     

Berkenaan dengan pola pemikiran di atas, maka dalam 
kehidupan rumah tangga di wilayah T’eba, faktor struktur sosial masih 
sangat memegang peranan sangat penting. Selain beberapa ungkapan 
sebagaimana dapat dilihat dalam sub bagian 4.1.1 (Tabel 4.2) juga dapat 
dilihat dengan kasat mata misalnya kehadiran rumah adat induk dan 
adat ikutan. Rumah adat induk adalah Oetpah yang masih memiliki 
hubungan dengan domain kerajaan yakni Neno Biboki // Funan Biboki. 
Relasi tersebut didasarkan pada alasan kekerabatan jenis kawin-mawin 
dan diakui sebagai ama naek (arti harafiah, bapak besar, sesepuh) yang 
lazim disebut dengan istilah Bel Sikone-Pai Sanaunu. 

Dalam sistem sosial diakui oleh masyarakat setempat berbagai 
hal yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma. Hakekat utama 
nilai dan norma tersebut pada dasarnya sebagai titik tolak yang 
menjadi aturan sosial yang wajib dipatuhi, oleh karena itulah di dalam 
kehidupan keluarga dan masyarakat, aturan sosial berfungsi sebagai 
pedoman berperilaku. Sistem sosial ini selalu memengaruhi perilaku 
seseorang dalam rumah tangga, dan dengan sendirinya dalam 
kehidupan bersama dalam masyarakat setiap hari. Dengan demikian 
setiap rumah tangga berusaha untuk mempertahankan sistem sosial 
yang telah dimiliki, bahkan rumah tangga yang berusaha untuk 
membedakan atau memisahkan diri dari lingkungan lain justru dengan 
bertitik- tolak dari aturan sosial tersebut. Oleh karena itu interaksi 
merupakan aksi perwujudan  dari konsep pemikiran karena 
kepercayaan masyarakat terhadap aturan yang dimaksud.  

Berkenaan dengan trust capital, selalu dipahami dalam 
masyarakat bahwa perubahan kehidupan rumah tangga miskin sangat 
ditentukan oleh kekuatan dari dalam diri berupa kepercayaan untuk 
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segera terlepas dari kondisi kemiskinan. Pikiran ini menyanggah 
pendapat Miller (1971), bahwa kemiskinan senantiasa ditentukan oleh 
keadaan sekitarnya, bukan dari lingkungan orang yang bersangkutan. 
Karena itu, kunci pengentasan kemiskinan adalah pengembangan 
kemampuan individu rumah tangga, dan bukan menyelesaikan 
pemecahan masalah kemiskinan dengan penyediaan bahan makanan 
(Shen et al. 2015: 784). Hal seperti ini dengan sendirinya memberi 
peluang bagi proses kemampuan manusia dan masyarakat yang dengan 
sendirinya akan memicu kepercayaan individu dalam rumah tangga 
untuk mengambil keputusan. 

Ikhwal kerja sama dan berbagai sikap terpuji dan terpandang 
dapat dikaji dari balik tutur kisah empiris (butir 100 s/d 145) yang 
melukiskan bagaimana pekerjaan di kebun tidak saja ditangani oleh 
kaum lelaki melainkan juga oleh kaum wanita. Dalam arti kedua istilah 
yang telah disebutkan tadi sungguh-sungguh menjadi dasar dukungan 
bagi kaum lelaki dan perempuan untuk bahu-membahu membangun 
kehidupan rumah tangga yang lebih baik. 

Tabel 4.4. Pembagian Kerja antara Pria dan Wanita di Desa T’eba 
NoNoNoNo    Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan ((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    

100 poi he tlol  Keluar untuk bunuh (hewan) 
101 tsean bi fe atoni  tanam perempuan laki-laki 
102 atoni me mon kan sean fa. laki-laki yang bodoh, tidak tanam 
103 sean teik kabun ka ha usapi  tanam pake 'kabun' atau 'kusambi' 
104 mataen hele tkalli ntam kuat supaya bisa gali masuk 
105 pean finni taoba neu kuan ka 

tkali onom  tanofut. 
Bibit jagung taruh di pinggang,  tancap 
rogo  masukkan ke lubang 

106 tao fua teun... ha. bo tlakna isi tiga biji (setiap lubang)  empat. Tapi 
jarak 

107 tlakan hele nait na puen jarak agar bisa berbuah (berbulir) 
108 hau mak ka na puen fa dekat tidak berbuah (berbulir)  
109 muni i na'pa’u ona ane, sekarang tanam seperti tanam padi 
110 sean fue nutu, kanna huma-

huma 
tanam kacang  dan (jenis) macam-macam 

111 maka tsean le tabatan boe 
suka tlak na 

makanan tanam baru baris tanam lainnya 
 

112 au len'ne tona tea natun saya punya kebun tiap tahun mencapai 100 
ikat  
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NoNoNoNo    Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan ((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    
113 sean mnahat oke na ma tlakna 

he le napuen 
tanam makanan sendiri jarak sehingga 
berbuah 

114 tofa haef mese  bersihkan sekali, 
115 on le atone me le tofa ten'ne  orang mana dulu baru bersihkan dua kali 
116 he puat a mau neu pean a supaya rumput hancur untuk jagung 
117 tof talalli team he tlatna he 

tapenne naleok ka namleu  
selesai bersihkan (rumput) nanti datang 
lihat baik atau rusak 

118 kalu kakel nten'ne kalau jarang tanam lagi 
119 sekke fuan ne he hitu patah (jagung) pada bulan Juni atau Juli 
120 in puen nasuabo saon, pulernya merunduk ke bawah 
121 fe liak na mau  tunggu pangkal tongkol hancur 
122 namnaes, (sampai) tua 
123 manas hoya hen meot lak leko matahari sinari supaya kering betul-betul 
124 kaha sek ke api kalau tidak, panen yang tidak berbuah 
125 ha mate na fufu eup,  kalau mentah, semuanya akan fufuk  
126 kuil pala bolaia tabaeka neu 

lopo tneif na. 
jagung yang tidak ada kulit, disimpin di 
rebis lumbung 

127 nasuabo le tsek'ke harus merunduk baru dipanen 
128 he aia sei he kaisa fuf Supaya api asap agar tidak fufuk 
129 ma aisa nok maniam'a tasaeba 

neu lop'po 
Jagung yang sudah diikat disimpan di 
lumbung 

130 bife  atoni tasaeb oke neu lopo perempuan dan laki-laki menyimpan  
semua ke dalam lumbung 

131 tea lopo  ka nekko fa  sampai di lumbung tidak dimakan 
132 matani neok nan kbutus, ais 

fes 
paling banyak makan beberapa puler  

133 me ai ya he moin tapi api harus hidup 
134 mait hau naeka tahoet neu 

lopo he see  
ambil kayu besar hidupkan di lumbung 
supaya asap 

135 matani aia bin muin  wajib api di bawah 
136 he lopo he kaisa manic  supaya lumbung tidak dingin 
137 in bo atoni,  dia juga manusia 
138 maka a ka  atoni  makanan kalau bukan manusia 
139 hit fe lal ai,  kita saja masih panggang api 
140 in  ele maos na he toma dia hanya asap yang kena 
141 Usi nasi fe moin  Nenuk tua ketika masih hidup 
142 le tai na naheun  dibawah lumbung penuh jagung 
143 lopo tun na bo naheun di atas lumbung juga penuh 
144 tasaeb pena naesa  naikkan jagung yang berumur panjang 
145 tait pena m'asa tasaeba neu 

lopo 
ambil jagung umur pendek naikkan ke 
lumbung 
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Sumber: Data Primer,2018 

Terungkap dari butir-butir kisah hidup di atas (100 s/d 145), 
bahwa harus tetap dipelihara kerja sama yang ternyata, oleh karena hal 
itu sangat diberi penghargaan tinggi oleh para leluhur. Kerja sama yang 
baik selalu didasarkan pada tindakan warga masyarakat yang selalu 
menunjukkan dimensi kepercayaan serta usaha saling membantu 
dalam setiap tindakan atau perbuatan nyata. Tindakan sangat umum 
diberi di sini yakni sikap terbuka untuk saling membantu di kebun. 
Struktur kerja kebun yang terperinci mulai dari menanam, sampai 
dengan pembersihan rumput dan seluruh proses penantian hingga 
musim panen tiba adalah waktu-waktu serentak peluang bagi manusia 
dan masyarakat untuk menjahit kerja sama yang nyata. Sekali lagi 
warisan handal yang terus dipelihara adalah respek yang tinggi untuk 
mendukung dan terus mendasarkan hidup pada basis sosialitas yang 
telah diwariskan para pendahulu (leluhur).     

Jenis atau model kepercayaan itu  berkembang begitu pesat dan 
cepat, akan tetapi juga bisa  mudah luntur. Hal itu tergantung pada 
pencapaian manfaat atau kerugian akibat partisipasi aktif secara 
personal maupun kelompok, dalam mengadopsi pemanfaatan atau 
resiko peluang usaha oleh individu rumah tangga sebagai imitator 
(peniru) terhadap inisiator (penggagas atau pelaku terdahulu). Jika 
direfleksi dalam perspektif berbeda, fokus kajian di sini justru terletak 
pada fenomena kepercayaan emitator terhadap sikap dan tindakan 
inisiator rumah tangga di kawasan pedesaan.  Hal ini terkait dengan 
pandangan bahwa trust capital ternyata  sebagai asset tidak berwujud, 
yang senantiasa memicu interaksi antar-individu pada setiap rumah 
tangga. Setiap person selalu berhubungan dengan pihak lainnya secara 
individu, kelompok dan melembaga. Dengan demikian sesungguhnya 
usaha pengentasan kemiskinan atau analisis untuk mengkaji akar 
terjadinya fenomena kemiskinan, justru ada pada upaya yang serius 
untuk mempelajari dengan lebih seksama unsur trust capital tersebut.   

Penulisan disertasi ini, terlebih dalam bab mendatang bakal 
mengidentifikasi sikap dan tindakan meniru sebagai tahapan proses 
menumbuhkan ide dasar kepercayaan terhadap aktivitas inisiator. 
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Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui lebih 
mendalam bagaimana emitator bisa percaya terhadap upaya inisiator. 
Dengan kata-kata lain trustcapital inilah modal dasar kehidupan 
manusia dan masyarakat, yang darinya dapat diperoleh kekuatan warga 
masyarakat setempat, dalam rangka menggerakkan potensi untuk 
selain mengentaskan kemiskinan dalam masyarakat kini, melainkan 
juga (terlebih) untuk mengembangkan sebuah paradigma 
pembangunan baru yang lebih berprospektif. 

Pada sisi yang hampir sama, perilaku rumah tangga ditentukan 
juga oleh pengalaman individu khususnya terhadap manfaat atau 
resiko kerugian yang dialami pada masa lalu. Oleh karena itu 
kepercayaan individu untuk terlibat sangat tergantung pada 
keteladanan dalam proses dan aksi mengatasi kemiskinan rumah 
tangga inisiator.  Roger Keesing, yang pemikirannya dikutip dalam 
karya akademik ini menyoroti masyarakat petani dengan mengatakan, 
komunitas petani sebagai sistem tertutup dan terbuka. Kepercayaan 
selalu menunjukkan ekspektasi positif seseorang agar berperilaku 
seperti pribadi lainnyatermasuk dalam situasi beresiko sekalipun. 
Keberanian mengambil risiko itulah sesungguhnya inti dari 
kepercayaan yang dimaksudkan dalam kajian ini. Maksudnya manusia 
dan masyarakat pedesaan (petani) selalu diliputi sikap saling percaya 
yang sungguh tinggi, sehingga semua kegiatan dapat berjalan, termasuk 
bagaimana menghadapi situasi dan suasana sulit berkenaan dengan 
fenomena kemiskinan ini. 

Pada sisi tertentu, kepercayaan memicu adanya perilaku 
seseorang untuk bertindak. Demikian sebaliknya resistensi seseorang 
juga timbul  karena kognitif, afektif dan perilaku ketidak-percayaan 
(Lewicki et al., 1998). Kepercayaan adalah harapan seseorang mengenai 
manfaat yang dijanjikan oleh individu atau kelompok lain berkenaan 
dengan sesuatu hal yang hakiki dalam kehidupan kini (Rotter, 1967). 
Dengan demikian dapat dikatakan di sini bahwa trust capital 
merupakan proses multi-level, dinamis dan kompleks yang melibatkan 
individu, kelompok, organisasi, budaya, dan masalah kontekstual 
(Savolainen et al., 2018: 765) dan emosi(GillespieandMann,2004). 
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Hakekatnya adalah bahwa kepercayaan merupakan sebuah konsepsi 
multi-aspek yang dinamis dan kompleks yang dasarnya tertanam dalam 
kemampuan, keterampilan, pengetahuan, wawasan dan hubungan 
yang memungkinkan pertumbuhan modal sumber daya manusia dan 
peningkatan kinerja  dalam konteks tertentu 
(Savolainenetal.,2018:766). 

Pada tataran tertentu, proses pengambilan resiko selalu menjadi 
sikap pilihan seseorang terhadap seluruh alternatif pilihan. Itu artinya 
apa? Proses pengambilan keputusan selalu menimbulkan konsekuensi 
tertentu, seperti bakal kehilangan sesuatu. Sikap yang harus 
diperhatikan di sini adalah memperhatikan berbagai kepentingan 
sebelum menetapkan dan mengambil sebuah keputusan, yang dapat 
dipercaya dan pula mampu mengikat berbagai kepentingan dalam 
masyarakat. Dengan demikian keputusan yang diambil itu sungguh-
sungguh diterima dan dipercayai sebagai sesuatu yang mampu 
mengikat semua kepentingan dalam masyarakat. Oleh karena itu pula 
secara ke dalam, keputusan itu hampir pasti selalu diterima dan tidak 
ada protes dari pihak yang kebetulan (boleh jadi) kepentingan mereka 
tidak diakomodir dalam proses pengambilan keputusan tersebut. 
Kendati selalu bisa saja terjadi bahwa kelompok yang kepentingan 
mereka tidak diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan 
tersebut, selalu akan mencari daya dan strategi untuk memaksakan 
kehendak dan sikap hidup yang sebenarnya. Hakekat protes seperti itu 
jangan dilihat dari aspek negatifnya saja, melainkan itu adalah sikap 
manusiawi untuk terlibat dalam kehidupan bersama.  

Keterlibatan individu dalam kehidupan berkelompok dan 
dinamika pembangunan jaringan selalu terjadi oleh karena aspek 
kepercayaan (trust capital) yang sama. Inilah aspek kehidupan manusia 
dan masyarakat yang sangat hakiki, yang dapat mengikat tali persatuan 
di antara warga masyarakat yang satu dengan yang lain. Aplikasinya 
adalah bahwa rumah tangga di daerah pedesaan akan terlibat dalam 
kehidupan kekeluargaan oleh karena juga adanya dimensi 
'kepercayaan' yang sama. Perubahan dan perkembangan yang terjadi 
dalam dinamika pembangunan, yang kemudian melibatkan semua 
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warga masyarakat, hal itu juga sangat dipengaruhi oleh faktor 
kepercayaan yang sama, di mana warga masyarakat tidak ragu-ragu 
untuk mengikuti pemimpin, dan terlibat untuk membangun jejaring 
sosial dalam mendukung berbagai usaha positif dalam kehidupan setiap 
hari.  

Dari hakekatnya,  kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk 
bertumpu pada orang lain yang terlebih dahulu memiliki keyakinan 
yang sama secara pasti. Kepercayaan diakui sebagai kondisi mental 
yang didasarkan pada situasi seseorang dan dalam konteks sosial 
tertentu. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih 
memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang dapat 
dipercaya dari pada yang kurang dipercayai (Moorman, 1993). Artinya 
kepercayaan selalu dari dirinya sendiri merupakan hasil seleksi alamiah 
dalam diri orang secara internal sedemikian rupa, sehingga apa yang 
dianutnya itu sungguh-sungguh diyakini sebagai sesuatu yang baik dan 
sama sekali tidak ada unsur tipuan di dalamnya.  

Menurut Rousseau et al. (1998), kepercayaan adalah wilayah 
psikologis yang merupakan perhatian untuk menerima apa adanya 
berdasarkan harapan terhadap perilaku yang baik dari orang lain. 
Dalam konteks bicara 'dinamika pembangunan', kepercayaan 
konsumen didefinisikan sebagai kesediaan satu pihak untuk menerima 
resiko dari tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa pihak lain 
akan melakukan tindakan penting untuk pihak yang mempercayainya. 
Hal seperti ini tentunya terlepas dari kemampuan untuk mengawasi 
dan mengendalikan tindakan pihak yang dipercaya (Mayer et al., 
1995). Unsur hakiki yang hendaknya diperhatikan di sini adalah sikap 
saling menerima tanpa syarat, atau perilaku saling menghormati 
hakekat manusia dan masyarakat untuk melakukan sesuatu yang baik 
bagi orang lain.  

Kebiasaan meniru (mimesis) yang telah berkembang dalam 
kehidupan rumah tangga (imitater) di pedesaan juga dibangun atas 
dasar kepercayaan (trust capital) yang sama terhadap manfaat atau 
keberhasilan pelaku pendahulu atau penggagas (initiator). Karena itu 
dalam aspek tertentu, trust capital sebetulnya juga merupakan bentuk 
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keyakinan untuk terlibat dalam meniru aktivitas personal dari pihak 
lain, yang sifatnya tetap pada citra membangun jejaring antar person 
atau kelompok. Secara ekonomis, hal ini terjadi oleh karena didasarkan 
pada kesadaran mengenai perhitungan 'untung rugi' yang justru 
diperoleh seseorang pada masa  mendatang. Dengan demikian dapat 
dikatakan juga di sini bahwa apa yang disebut trust capital, selalu 
merupakan sesuatu yang sifatnya membimbing manusia dan 
masyarakat ke hari esok yang lebih baik. Perlu ditambahkan lagi, trust 
capital senantiasa didasarkan pada nilai jujur, kompeten, komitmen, 
tanggung jawab, loyal, iklas, memiliki karakter dan kreatif menuju 
kemandirian. Seseorang (imitator) percaya terhadap keberhasilan 
initiator,artinya  keberhasilannya karena memiliki kemampuan, jujur, 
kreatif dan berani mengambil resiko. 

Pengangguran MasyarakatPengangguran MasyarakatPengangguran MasyarakatPengangguran Masyarakat    

Titik balik dari trust capital adalah terjadi saling sikut-
menyikut akibat tidak ada perilaku sosial yang dengan rendah hati 
untuk bisa saling menerima secara sukarela. Hal seperti ini dapat 
memberi kontribusi bagi munculnya fenomena pengangguran dalam 
masyarakat luas. Walau klasifikasi yang dapat diidentifikasi dari balik 
kenyataan adanya pengangguran ini tidak saja semata diakibatkan oleh 
adanya trust capital. Pada sisi tertentu, ketika terjadi sesuatu yang 
sungguh-sungguh sangat krusial mengenai 'sikap kepercayaan' yang 
mulai longgar, maka fenomena pengangguran dapat menjadi 
pemicunya. Dalam arti bahwa ketika terjadi bahwa banyak warga tidak 
membina fenomena trust capital ini, maka kondisi kehidupan manusia 
dan masyarakat dapat menjadi chaos, yang pada gilirannya turut 
meniup berkembangnya fenomena pengangguran dalam kehidupan 
masyarakat setiap hari. 

 Keterlibatan individu dalam kehidupan berkelompok dan 
pembangunan jaringan sosial di mana-mana selalu ditentukan oleh 
adanya kepercayaan (trust capital). Jika hal seperti ini tidak berjalan 
sebagaimana mestinya, maka inilah juga sebuah jalan mulus yang dapat 
menciptakan peluang bagi timbulnya mis-understanding, dan pada 
gilirannya menimbulkan juga sikap mis-communication di antara 
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warga yang satu dengan yang lainnya. Para pakar ilmu sosial umumnya 
selalu melihat bahwa ketika terjadi kesimpang-siuran dalam 
masyarakat mengenai ikhwal 'tidak-adanya' unsur saling mengerti dan 
saling menjalin komunikasi, maka usaha produktif apapun yang 
dilakukan dalam masyarakat cenderung gagal. Justru di sinilah pintu 
gerbang bagi timbulnya pengangguran dalam kehidupan masyarakat. 
Banyak warga masyarakat terpaksa menganggur oleh karena tidak ada 
saling percaya di antara mereka untuk saling membantu.Dalam hal ini 
sikap saling berbagi pengalaman untuk mengentaskan fenomena sosial 
kemiskinan secara bersama.  

 Unsur hakiki menuju rumah tangga ideal di kawasan pedesaan 
senantiasa terlibat dalam nuansa kehidupan kekeluargaan oleh karena 
selalu tercipta kepercayaan satu terhadap yang lain secara tulus. Ketika 
kepercayaan itu timbul dari dalam diri individu, maka inilah kekuatan 
internal yang dapat memicu tindakan partisipasi, yakni sikap yang 
ikhlas untuk mendukung dan terlibat dalam berbagai kegiatan yang 
terdapat dalam ruang lingkup kehidupan bersama. Jenis kepercayaan 
internal seperti ini selalu tabula rasa terhadap berbagai kalkulasi akal 
sehat mengenai pembiayaan, yang memang banyak kali dikeluhkan 
secara sepihak oleh kelompok tertentu. Memang di mana-mana orang 
selalu berpikir bahwa tidak ada satu pekerjaan produktif pun yang 
tidak memerlukan biaya.Namun sesuai pengalaman, dimensi 
kepercayaan ini bakal dapat meringankan beban manusia dan 
masyarakat mengenai besar kecilnya biaya yang dibutuhkan untuk 
mendukung suatu proses pekerjaan semenjak tahap rencana,  proses 
pengerjaan,  bahkan sampai ke titik tujuan.     

Acapkali terjadi bahwa, bentuk restorasi yang jarang 
diperhatikan adalah ketika kondisi kehidupan rumah tangga semakin 
sulit, sehingga menimbulkan 'perbedaan' pemahaman dalam 
mengatasinya, apakah bersikap pasrah ataukah berjuang sendiri-sendiri 
untuk mengatasinya. Proses perbaikan selalu terbuka untuk dilakukan, 
bila dari dalam diri manusia dan masyarakat selalu ada peluang untuk 
menumbuh-kembangkan dimensi kepercayaan diri terhadap berbagai 
perubahan yang bakal terjadi. Dalam konteks ini sesungguhnya trust 
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capital senantiasa dikaitkan dengan relasi antar-person dan 
kelembagaan, yang dapat memberi kontribusi bagi terciptanya 
fenomena pengangguran yang sama. Karena itu secara singkat, dimensi 
trust capital ini sebetulnya juga merupakan  usaha elementer bagi 
pihak tertentu untuk memperbaiki kinerja rumah tangga menuju 
kesejahteraan, sekaligusmemberi kontribusi handal untuk 
mengentaskan adanya gejala sosial pengangguran.    

Pada hakekatnya rumah tangga di pedesaan berkehendak untuk 
selalu memiliki hidup lebih baik dari kondisi sebelumnya. Ada hasrat 
menarik yang sangat terpuji dan terpandang yang dapat dikaji dari 
balik kehidupan keluarga-keluarga di daerah pedesaan yang nota bene 
adalah petani. Yakni mereka selalu saling berbagi penghasilan untuk 
memeta kehidupan bersama yang lebih bermartabat, dalam arti semua 
kebutuhan - termasuk materi - dapat terpenuhi. Terhadap nuansa 
kehidupan desa dalam cuaca kehidupan saling mempercayai ini, 
antropolog kondang Roger M. Keesing mengutip Eric Wolf (1966: 3-4) 
mengatakan, bahwa petani adalah pembudidaya pedesaan yang 
surplusnya dilimpahkan kepada kelompok yang berkuasa, yang 
menggunakan surplus itu untuk memenuhi kebutuhan tingkat 
kehidupan mereka sendiri dan sisanya untuk dibagi-bagikan kepada 
kelompok-kelompok, yang harus diberi makan demi hasil dan jasa 
mereka yang khas (1992: 187).  

Keterbatasan yang dialami para petani sebetulnya tidak perlu 
menghasilkan pengangguran, asalkan aspek trust capital ini sungguh 
diperhatikan sebagaimana dikaji dalam perspektif berbeda dari para 
pakar ilmu sosial. Lahan pertanian seadanya dan jumlah penduduk 
yang semakin meningkat, serta ketidakmampuan berpikir dan 
bertindak, tidak perlu membimbing manusia dan masyarakat pedesaan 
untuk terjerat dalam fenomena pengangguran yang adalah fondasi bagi 
berkembangnya gejolak sosial kemiskinan. Alternatif peluang yang 
sangat sempit, dan daya beli sangat rendah serta akses pasar terbatas 
(yakni hanya memiliki pasar desa atau pasar lokal), serta kesempatan 
kerja yang langka; semuanya ini dapat diatasi dengan membangun trust 
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capital di antara warga masyarakat untuk secara bersama-sama mencari 
solusi yang berkenan di hati.  

Jika kepercayaan terhadap orang lain semakin pudar, maka 
kekuatan untuk mencari jalan keluar dalam kegiatan positif tentunya 
akan sia-sia. Berbagai kegiatan berkenaan dengan proses pencerahan 
dalam kerangka mengentaskan fenomena pengangguran, hal itu secara 
hakiki tidak akan memiliki kekuatan yang berarti, apabila tidak diawali 
dengan mencari strategi untuk mempersatukan semua warga 
masyarakat, dalam hal ini membimbing mereka untuk bisa saling 
percaya-mempercayai secara tulus. Jika ada sikap percaya yang ikhlas, 
maka bakal dengan mudah warga masyarakat dapat didekati, antara 
lain seperti dengan cara memberi contoh yang baik, agar mereka dapat 
meniru sesuatu usaha yang baik, bila memang terbukti hasilnya sangat 
menguntungkan.      

Menimpali pemikiran di atas, ada satu praktek, yakni masyarakat 
berusaha mencari solusi dengan mencari kekuatan dari dalam warga 
masyarakat sendiri, tanpa mengharapkan bantuan dari luar. Misalnya 
karena pertimbangan potensi luas lahan pertanian namun tidak 
dimanfaatkan secara optimal, maka pada tahun 2008 dibangun embung 
(check dam). Dalam proses pembangunan itu pada awalnya 
sekelompok anggota masyarakat menolak dengan argumentasi, pemilik 
tanah tidak bersedia memberi lahan. Meskipun demikian akhirnya 
dapat diselesaikan dengan keterlibatan masyarakat secara optimal. Pada 
tahun kedua seluruh tanah diolah menjadi lahan pertanian (lahan 
tadah hujan) yang sangat produktif. Tahun ketiga pintu embung 
dirusak oleh karena ada warga masyarakat yang ingin memenuhi 
hasratnya sendiri untuk memperoleh air dengan cara termudah 
menurut ukurannya sendiri.   

Dari kisah empiris di atas, ternyata setelah diketahui umum 
bahwa embung yang digunakan secara praktis sebagai penampung air 
hujan, maka timbul inisiatif pribadi dari orang bersangkutan untuk 
juga ber-swadaya membuat embung pada lahan pribadinya. Tindakan 
tersebut hanyalah untuk merealisasi hasrat hati guna mengakses air 
dengan sebebas-bebasnya selain demi kebutuhan dari tanaman 
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holtikultura, dan pemasok air  minum bagi ternak sapi. Terkadang bisa 
saja ada pengalaman berbeda muncul seperti ini bahwa maksud dan 
tujuan pribadi tidak berjalan seirama dengan maksud umum yang 
justru diikat oleh aturan demi kepentingan bersama. Walau secara 
azasi hakekat dari kebaikan umum selalu berdampak secara positif bagi 
kepentingan pribadi. Karena itu pada titik ini perlu ada sikap rendah 
hati untuk mendahulukan kepentingan umum atau banyak orang, dan 
bukannya tunduk pada kepentingan atau kebutuhan diri sendiri.     

Tentunya pendidikan atau pelatihan adalah pilihan yang paling 
tepat, dengan catatan bahwa semuanya haruslah diarahkan pada 
peningkatan kemampuan ekonomi keluarga sebagai usaha kunci. 
Warga desa haruslah diberi pelatihan dan proses pendampingan yang 
konkret untuk meningkatkan kemampuan bersolider untuk menopang 
kehidupan ekonomi rumah tangga secara lebih lugas. Hal paling 
mendasar secara kultural adalah pendidikan dan proses pendampingan 
yang dilakukan dalam rumah tangga untuk membentuk mental dan 
pengembangan wawasan dari anak-anak, baik laki-laki maupun 
perempuan. Pada level pemahaman berbeda, budaya mendidik anak-
anak dalam rumah tangga masing-masing merupakan awal 
pembentukan mental dan arah orientasi anak dalam proses mengakhiri 
fenomena pengangguran di satu pihak, dan pada pihak lain, cara yang 
sama sebagai jalan mulus untuk mengurangi angka kemiskinan dalam 
jangka panjang. 

Dengan demikian terdapat kajian spektakuler berkaitan dengan 
fenomena kemiskinan secara lebih spesifik, bahwa gejolak sosial ini 
justru muncul sebagai akibat dari faktor pengangguran dan upaya 
pendidikan yang tidak memadai (Ogbeide, 2016: 307). Pendidikan 
individu yang rendah selalu berpengaruh pada peningkatan 
kemiskinan dan tentunya hal ini menjadi peluang utama bagi 
terjadinya proses pengangguran sosial. Karena yang bersangkutan tidak 
dapat bersaing untuk memperoleh pekerjaan sebagai akibat tidak 
mampu berinovasi, rendahnya kreativitas, lemahnya kemandirian dan 
legalitas tidak memenuhi syarat tuntutan pekerjaan tertentu dalam 
masyarakat. Kondisi ini berakibat pada peningkatan jumlah 
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pengangguran dan pendapatan rumah tangga yang tidak dapat 
mencukupi kebutuhan keluarga.  Kecenderungan  perkembangan 
zaman, kebutuhan rumah tangga semakin meningkat dan jika tidak 
berbanding lurus dengan jumlah pendapatan, maka hal seperti inilah 
yang bakal menjadi unsur internal yang membebani ekonomi rumah 
tangga.  

 

Interaksi SosialInteraksi SosialInteraksi SosialInteraksi Sosial    

Sebetulnya sub bagian ini telah dikaji dengan cara berbeda 
dalam uraian mengenai faktor sosial, dan pokok pembicaraan relasi 
sosial. Memang dalam arti tertentu uraian-uraian sebelumnya dapat 
menjadi dasar untuk membahas sub bagian ini. Namun pusat perhatian 
akan diarahkan pada seberapa jauh dicari peluang untuk mengkaji 
fenomena kemiskinan dari pintu interaksi sosial, kemudian sedapat 
mungkin menemukan jalan tertentu yang  dapat dijadikan sebagai 
ukuran yang pasti dalam kerangka mencari solusi yang logis untuk 
mengentaskan fenomena kemiskinan. Karena itu istilah interaksi sosial 
pada sub bagian ini tidak dibahas secara teoretis saja, melainkan dilihat 
dalam konteks persoalan tertentu untuk mencari kontribusi dari 
seluruh proses penyelesaian fenomena kemiskinan.     

 Untuk memberi dasar kajian empiris, maka kisah hidup nyata 
dari sumber di lapangan, akan diteruskan dengan merefleksi butir 146 
s/d 287, dengan klasifikasi seperti terlihat dalam bangunan teks kisah 
berikut. Bangunan teks-teks pertama butir 146 s/d 168, kelompok 
kedua butir 169 s/d 201, yang ketiga kelompok butir 202 s/d 236 dan 
bagian keempat adalah kumpulan butir 237 s/d 287. Pada sub bagian 
4.1.4 ini konsentrasi kajian teks hanya pada bagian pertama, yakni 
kisah nyata berkenaan dengan hidup masyarakat pada zaman now. 
Karena itu bakal terlihat dari teks mengenai substansi yang 
disampaikan, berkenaan dengan pola mengartikulasi fenomena 
kemiskinan secara struktural dalam kehidupan manusia dan 
masyarakat setiap hari.   
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Tabel.4.5. Interaksi Sosial Masyarakat T’eba 
NoNoNoNo    Bahasa DawanBahasa DawanBahasa DawanBahasa Dawan((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    
146 Muni i kahen Sekarang ini tidak lagi 
147 tait mnahat bifeya (jika) ambil makanan itu perempuan 
148 hit atoni ka sae fa  kita laki-laki tidak naik (ke lumbung) 
149 natuin hiat ka tahian fa  karena kita tidak tahu 
150 bife et nahian perempuan yang tahu 
151 maka naek hele' taha tasop,  makanan banyak baru makan cukup 

(setahun) 
152 an'es ka tasop fa (jika) sedikit tidak cukup 
153 hiat ala pean paos'a nok laok 

hauba 
kita hanya jagung rebus dengan ubi kayu 

154 muni i sian ka nahan fa pena sekarang ini mereka tidak makan jagung 
155 Neu ......hi mpao  Ya... .....kamu tunggu 
156 ele mak ane nait naleok hanya nasi mudahan baik 
157 au lopo au ka sae fa  saya punya lumbung, saya tidak naik 
158 nakam eup, au utonan ko  bilang habis saya beritahu kamu 
159 he mnao hem soas supaya pergi beli (makanan) 
160 lele naek matani finni nima ne 

kahat kbutu niam 
kebun yang besar membutuhkan bibit 
enam atau lima ikat 

161 pean fini ka taitit fa, bibit jagung tidak diambil 
162 maski tsiup meskipun kelaparan 
163 ho mua manni  (jika) kamu mau makan sampai habis (bibit 

itu)  
164 nakaul ho fe mnao maem pean 

fini 
(kalau sudah) hujan engkau masih  pergi 
cari bibit 

165 aen finni bo oan na,  bibit padi juga begitu 
166 ta'oe neu ok'a lo ka hen,  tinggalkan di tempat khusus, tidak diambil 

lagi 
167 ka tah fa ben tidak makan lagi 
168 ai .... muni i pean fini bo nah 

nanni 
ai... akhir akhir ini bibit jagung (juga) 
dimakan sampai habis 

Sumber: Data Primer, 2018 

Yang menjadi pusat perhatian di sini adalah butir terakhir 
yakni (baris ke-168) mengenai interaksi sosial yang kerap tidak 
memperhatikan tradisi dan kebiasaan yang telah lama terpola. Hal itu 
antara lain mengenai kebutuhan dalam rumah tangga menjelang 
musim-musim kelaparan. Pada saat itu bibit (jagung dan padi) mulai 
menjadi ancaran dan harapan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
setiap hari. Karena itu ayat terakhir ini berisi sebuah peringatan yang 
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kurang lazim yakni budaya memberi respek bagi bibit atau benih yang 
sudah lama dipersiapkan untuk menanti musim tanam.  

 Dari bunyi pernyataan ayat terakhir tersebut di atas dapat 
dipahami juga bahwa selama ini baik secara pribadi maupun 
kemasyarakatan, rasa dan sikap hormat terhadap bibit atau benih tidak 
dilakukan seperti masyarakat petani pada waktu-waktu doeloe kala. 
Dalam perspektif dunia pertanian, apa yang disebut sebagai bibit atau 
benih telah melewati sebuah ritus pertanian, sehingga tidak boleh 
dianggap sepele, harus bersikap hati-hati, terutama karena bibit itu 
berkaitan dengan masa depan atau dinamika kehidupan yang 
prospektif ke hari esok. Sesuatu yang berada di depan, pada satu sisi 
memang sesungguhnya belum nyata, namun selalu berkaitan sangat 
erat dengan kesejahteraan, sehingga benar-benar dilakukan sikap 
respek yang serius. Justru hal sangat mendasar seperti inilah yang 
menjadi ajang dialog antar-warga rumah tangga, untuk selalu 
diperhatikan dengan lebih seksama. 

 Interaksi  sosial semacam ini memang lintas waktu oleh karena 
di dalamnya terdapat inti kehidupan mengenai hasil yang bakal 
diperoleh dari usaha menanam di lahan-lahan pertanian. Hal-hal 
elementer mengenai dunia pertanian dikomunikasikan di antara warga 
masyarakat atau para anggota rumah tangga, agar semua mereka dapat 
memiliki pemahaman yang benar dan sungguh-sungguh tepat. Perilaku 
sosial yang menjadi ajang interaksi di sini adalah seruan sosial untuk 
terus mengikuti tradisi dan kebiasaan yang sudah tertanam semenjak 
para leluhur, yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi 
untuk ditaati serta diikuti. Dengan kata lain seperti telah disebutkan 
berkali-kali sebelumnya bahwa segala seuatu yang dinilai baik, terpuji 
dan terpandang, selalu harus dipelihara dan terus dijaga, oleh karena 
semuanya memberi kontribusi kehidupan yang beradab kepada semua 
manusia.  

 Berikut kita masuk lebih dalam ke sela-sela teks kisah di atas 
untuk melihat khasanah interaksi sosial yang dipelihara secara 
struktural dalam kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari. Ayat 
pertama yakni butir ke-146 nampak sebagai pernyataan biasa, namun 
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bernuansa sangat mendalam, yakni berkenaan dengan perilaku 
manusia dan masyarakat zaman sekarang yang tidak menunjukkan 
sesuatu yang bermartabat dan beradab seperti pada zaman lampau. 
Istilah mun'i kahen, sebetulnya bukan saja istilah lepas dan tanpa 
alasan, melainkan ungkapan strategis untuk menunjukkan 
kompendium dari sebuah pengalaman panjang berkenaan dengan 
kenyataan hidup manusia dan masyarakat pada zaman kini. Bukti 
liteter dari kajian ini adalah butir-butir selanjutnya, mulai dari baris ke 
147 dan seterusnya.  

 Ada satu adagium dasar mengenai fenomena kelaparan yang 
justru muncul dari sikap atau perilaku sosial tidak terpuji, yang tidak 
dikontrol sesuai dengan yang sebenarnya. Ungkapan perilaku sosial itu 
diinteraksikan melalui kebiasaan naik dan turun lumbung untuk 
mengatur makanan (butir 147-150, 157-158), serta berbagai tata cara 
mencari solusi ketika musim kelaparan tiba (butir 160-166). ‘Musim 
kelaparan’ merupakan sebuah paradigma kehidupan pancaroba yang 
terkadang membawa kemelut yang sulit sekali ditemukan jalan keluar 
yang baik. Karena itulah teks kisah di atas selalu menekankan betapa 
perlunya interaksi sosial di antara warga masyarakat untuk mencari 
jalan terbaik dalam suasana kehidupan yang tidak menentu.  

 Suasana kelaparan memang selalu tidak mudah dihadapi oleh 
karena manusia dan masyarakat senantiasa merasa tidak aman ketika 
mengalami kesulitan untuk makan dan minum. Semua waktu tersita 
untuk mengatasinya dan pada waktu yang sama interaksi di antara 
sesama warga desa menjadi sangat intensif. Salah satu hal yang 
hendaknya diperhatikan dalam paradigma interaksi sosial ini adalah 
hal mendasar berkenaan dengan pola atau sistem kaderisasi generasi 
muda, agar mereka secara tepat memahami aturan atau kebiasaan dan 
tradisi yang telah diterima dari generasi sebelumnya. Pola kaderisasi 
dapat dilaksanakan bukan dengan cara formal, melainkan dengan 
strategi menghidupkan sebuah sistem interaksi sosial di antara warga 
desa.  

 Ada sekian banyak pakar yang berkecimpung dalam usaha 
mengkaji hal seperti persiapan kader-kader siap pakai. Untuk mencapai 
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tujuan tersebut, maka partisipasi orangtua di rumah adalah kuncinya. 
Adapun tujuan pengembangan kapabilitas rumah tangga petani antara 
lain menentukan sikap menghadapi kemiskinan yang tengah menjebak 
semua warga desa. Oleh karena itu penguatan multifungsional dan 
konsolidasi (Gerritsen, 2014: 244) bagi kelompok rumah tangga petani 
menjadi prioritas. Artinya warga masyarakat sendiri hendaknya 
disadarkan mengenai  situasi dan kondisi kehidupan mereka setiap 
hari, agar mereka sendiri mencari jalan dan cara yang benar untuk 
mengatasinya. Hal ini dipertegas lebih lanjut oleh Lever (2016: 96), 
bahwa social skill generasi muda dan interaksi keluarga yang positif 
selalu menjadi sebagai jaminan untuk memperoleh atau menciptakan 
lapangan pekerjaan. 

Salah satu sikap bakal interaksi sosial adalah relasi sosial yang kuat 
dan terpercaya untuk selalu mengingatkan warga mengenai berbagai 
tradisi, kebiasaan dan budaya yang harus tetap dipelihara. Karena itu 
sangat lazim terjadi bahwa hubungan sosial yang terjadi karena adanya 
interaksi antar-sesama manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih, 
secara timbal balik saling memengaruhi. Jika interaksi sosial dapat 
berjalan normal, maka diperlukan panduan atau acuan berupa nilai dan 
norma hubungan sosial. Komunikasi dan kontak sosial menjadi dasar 
interaksi antar-anggota rumah tangga. Bahasa yang digunakan adalah 
Bahasa Dawan (Uab Meto) dan bahasa nasional, bahasa Indonesia. 
Hampir setiap saat kedua bahasa itu digunakan secara bergantian 
sehingga dalam proses komunikasi, mereka mudah sekali berdialog.   

Interaksi individu masih terbatas pada hubungan dengan 
lingkaran dalam keluarga besar terutama yang dikenal dalam wilayah 
mereka. Interaksi yang dibangun hanya terbatas hubungan sosial. 
Interaksi yang dibangun sesungguhnya berhubungan dengan alam, 
sosial, budaya dan ekonomi. Interaksi dengan alam sesungguhnya 
merupakan hubungan dengan alam yang dapat dijadikan sebagai 
sumber pendapatan tanpa merusak alam (pariwisata) atau memaksakan 
untuk mengikuti kehendak sekelompok orang yang terbatas. Hampir 
seluruh areal hutan telah ditanami jenis kayu produksi seperti pohon 
jati dan segera dipanen dalam jangka waktu tertentu sehingga 
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kelestarian alam tidak terjaga secara berkelanjutan. Hutan belukar yang 
telah menjadi milik perorangan atau suku tidak terjaga keberlanjutan 
spesies tanaman. Ketika maraknya tambang mangan, maka dengan 
sendirinya sebagian alam dibongkar dan tidak ada perbaikan kembali.  

 

Dimensi BudayaDimensi BudayaDimensi BudayaDimensi Budaya    

Penyebab kemiskinan dan keterbelakangan tidak saja terletak 
pada mentoknya perhatian terhadap dunia ekonomi yang terdapat 
dalam sistem organisasi. Hal itu tergantung juga pada sistem nilai dan 
makna yang dapat dikaji dari aspek budaya masyarakat. Karena itulah 
pada uraian ini disajikan perspektif budaya yang turut memengaruhi 
lahirdan berkembangnya fenomena kemiskinan dalam masyarakat 
secara gamblang. Bahkan boleh dikatakan di sini bahwa dimensi 
budaya (baca: tradisi dan budaya) merupakan sebuah modal sosial 
paling azasi dalam dinamika kehidupan masyarakat setiap hari.  

Dalam sejarah perjalanan bangsa dan masyarakat Indonesia 
secara umum, termasuk kondisi kehidupan warga masyarakat di 
kawasan penelitian, pola penjajahan telah berhasil mengokulasi dan 
meninggalkan budaya yes man, yang berdampak sangat luas pada 
kehidupan rumah tangga. Beberapa aspek kehidupan yang dimaksud, 
akan terlihat dalam daftar kisah empiris mengenai pengalaman konkret 
manusia dan masyarakat di daerah penelitian. Misalnya dapat disebut 
di sini mengenai tradisi dan budaya patuh serta kebiasaan meniru apa 
yang dikerjakan atau diperintah pihak lain. Selain itu kebiasaan saling 
mendengar dan melaksanakan sesuatu sesuai perintah atasan atau 
sesepuh.    

Budaya: Aset MasyarakatBudaya: Aset MasyarakatBudaya: Aset MasyarakatBudaya: Aset Masyarakat    

Produk budaya sangat terkait dengan institusi dan tidak berdiri 
sendiri. Struktur budaya berguna sebagai tonggak arah untuk 
mengetahui nilai-nilai kehidupan masyarakat dan ide-ide masyarakat 
yang terkuak dalam praktik kehidupan. Hal seperti ini dapat direfleksi 
dari catatan kisah hidup yang nyata dalam masyarakat di kawasan 
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penelitian. Lazim terjadi bahwa penjelasan tentang fondasi budaya 
selalu diperoleh melalui realitas kehidupan manusia dan masyarakat 
setiap hari dalam berbagai matra dan bidang kehidupan yang memang 
bercorak multi-dimensi, antara lain semisal ekonomi, sosial, budaya 
dan politik. 

Budaya bagi masyarakat pedesaan merupakan dasar pijak 
kelompok masyarakat untuk mengikuti dinamika kehidupan 
masyarakat setiap hari. Kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari 
harus diatur sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dalam bingkai 
budaya, nilai-nilai tradisional yang dimiliki masyarakat ternyata sangat 
bermanfaat dalam rangka memperbaiki sistem pertanian modern. 
Bahkan lebih dari itu, dimensi budaya dapat dijadikan sebagai kunci 
yang sangat prinsipiil untuk merekayasa sebuah sustainability 
programme (Mamat, 2016: 106).39 Di kemudian hari, temuan Mamat 
dipertegas lagi dalam hasil penelitian di Desa Mpondoland, Afrika 
Utara, bahwa budaya lokal tidak dilihat sebagai tourist atraction 
melainkan sebagai sumber pengembangan berbasis masyarakat 
misalnya budaya makanan lokal (local food resources), yang ternyata 
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setiap hari (Giampiccoli, 
2012: 101). Pakar lain D’Ambrosio (2016), justru menunjuk juga jenis 
produk pangan yang masih dibudidayakan karena alasan faktor budaya 
yang ternyata sangat bernilai ekonomis.  

Persoalan krusial selalu dihadapi yakni suasana rumah tangga 
yang kurang memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis tanaman 
tersebut. Budidaya tanaman petani tergantung pada permintaan pasar 
dan kebutuhan konsumsi rumah tangga. Strategi budaya konformis 
(masyarakat terbuka) dapat menciptakan akses jaringan sosial dan etos 
kerja sehingga mendukung interaksi sosial dan dengan demikian dapat 
pula meningkatkan manfaat ekonomi. Kini harus diakui bahwa 
kegiatan ekonomi yang berbasis budaya telah ditinggalkan masyarakat 
lokal dan tidak diwariskan kepada generasi berikutnya, meski 
mengandung nilai ekonomis. Oleh karena itu kajian peningkatan 

 
39Konteks penelitian Mamat adalah Malaysia dengan mengaitkannya dengan negara-
negara di sekitar, antara lain Indonesia. 
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ekonomi konteks budaya sangat penting untuk merespon trend 
permintaan pasar terhadap produk lokal yang berbasis keunggulan 
lokal pula. 

Nilai-nilai budaya merupakan aset yang dapat direkayasa atau 
dikembangkan menjadi produk unggulan dan bersaing sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan kelompok rumah tangga. Sehingga rumah 
tangga dalam masyarakat pedesaan tidak hanya bangga memiliki modal 
budayanya akan tetapi dapat dikembangkan menjadi strategi anti 
kemiskinan. Modal budaya mengatur pembedaan rumah tangga miskin 
dan terisolasi dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini membentuk 
keterbatasan rumah tangga di pedesaan untuk mereview skill dan 
memperoleh  dukungan dari masyarakat lainnya agar mampu 
mengatasi fenomena kemiskinan. Budaya dapat menghambat akses 
rumah tangga dalam jaringan sosial dan jaringan ekonomi (Shubin, 
2010: 565).   

Dalam kajian yang lebih kontesktual, berikut sebuah daftar 
panjang mengenai kisah hidup warga di kawasan penelitian. Di sini 
terutama terlukis bagaimana cara mereka mencari jalan keluar untuk 
mengentaskan kemiskinan di satu pihak, dan pada pihak lain, 
bagaimana mereka dapat mengambil inisiatif tertentu untuk 
membangun kehidupan yang lebih beradab seperti terlihat pada 
lanjutan Tabel 4.5 berikut ini. 

Tabel 4.6. Usaha Masyarakat T’eba untuk Keluar dari Masalah Kemiskinan    
NoNoNoNo    Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan ((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    

169 Afi amneamta Hati  Kemarin datang Hati (nama orang) 
170 au fena nima niam  saya kasih (beliau) lima ikat (jagung) 
171 ak mu niam es mu beal  a  saya katakan, sampai di sana tinggalkan 

satu 
172 kahat nakaul ho mnao he 

mammi meu me 
jika tidak, hujan kamu pergi cari di mana 

173 fe'ka mupein (jika) belum dapat 
174 atoni pea na nae orang punya jagung sudah besar 
175 mua ha esa muhean neu finni makan tinggalkan satu untuk bibit 
176 lenne nasosa nanni kebun sudah terjual 
177 lenne nbi i nasosa nanni kebun di sini telah dijual 
178 aen oeka bo nasosa nanni  areal sawah juga telah dijual 
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NoNoNoNo    Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan ((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    
179 Faot Tobe i  nasosa nanni Faot Tobe ini juga telah dijual 
180 hit ka tah kita tidak makan 
181 biaea mate epon  sapi mati semua 
182 ele teun naen nen tinggal tiga (ekor), sudah lari 
183 u at ufani sin neu usi nasi antar kembali ke usi nasi 
184 kolo nahonen  tidak lama beranak 
185 au ak eik u fani sin saya bilang bawa pulang semuanya 
186 usnae biae ain fa kolo sae saya biarkan sapi betina  mulai berkembang 
187 kesso naen nok atoni in beae 

ainfa 
jantan lari dengan orang punya sapi betina 

188 nafeka sin faen neam (akhirnya) berpisah dan kembali 
189 biaea nsae nako ainaf teun sapi naik dari tiga ekor betina 
190 an in nahonen pein ain na  anak beranak bantu induk 
191 ala keso nok in ainna hanya jantan dengan betinanya 
192 Biaea fol  Sapi buta 
193 up na masi  tambal garam 
194 ne mat na meuben mata terang kembali 
195 keso naen  jantan lari 
196 atone fe hanaf   penemu kasih berita 
197 keso es nae jantan di sana 
198 i ele ainaf faok  ini sisa berapa betina 
199 nahoin nalalit matkin folon habis beranak mata buta 
200 upa masi neu matna meuben  temple garam di mata akhirnya terang 
201 unu moin in ala pena ane, laku dulu hidup ini hanya padi jagung, dan ubi 
Sumber: Data Primer, 2018 

Kisah nyata yang dituturkan di atas ini sebetulnya berkenaan 
dengan strategi yang digunakan masyarakat setempat untuk mencari 
jalan keluar dari sesuatu persoalan bersama. Proses penuturan awal 
berkaitan dengan hadirnya seorang leluhur bernama Hati (butir 169) 
yang langsung menerima jagung lima ikat (butir 170). Seluruh teks 
dapat dibagi menjadi dua bagian besar (1) berkenaan dengan krisis 
lahan pertanian, yang semuanya telah terjual (baris 105- 109). 
Kelompok (2) adalah persoalan hewan, dalam hal ini sapi yang kurus 
atau menderita penyakit mata buta, baris 110-200. Sebetulnya masih 
ada kelompok (3) yang terselip di sela-sela teks antar-dua kelompok 
tersebut.  
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 Cara mengutarakan persoalan sangat menarik oleh karena titik 
start dari pengalaman itu adalah subyek sendiri yakni ‘Hati’ sebagai 
nama leluhur yang menurunkan salah satu kelompok warga 
masyarakat di sekitar daerah penelitian. Persoalan dasar yang 
disampaikan dalam kisah tersebut adalah kondisi kehidupan keluarga 
ketika makanan sulit ditemukan oleh karena lahan pertanian telah 
terjual, termasuk sawah warisan dari leluhur. Tidak saja itu,sapi yang 
dimiliki juga menderita penyakit hingga buta. Titik terang yang dapat 
ditemukan dari balik kisah yang sama adalah pertama,ketahanan 
mental yakni warga masyarakat bertahan dalam kelaparan seraya 
mendapat inspirasi untuk berjuang. Kedua, timbul hasrat untuk 
mencari jalan agar sapi dapat terbebas dari penyakit dan bisa memberi 
hasil yang lumayan kepada pemiliknya. 

 Hal kultural yang bisa dipetik dari kisah informan di daerah 
penelitian adalah jalan keluar selalu terbuka bagi mereka yang ingin 
keluar dari persoalan tertentu. Walau lahan pertanian yakni ladang dan 
sawah telah terjual, warga desa berjuang untuk mencari cara hidup 
lain. Persoalan tidak sampai di sini, oleh karena sapi yang menjadi 
harapan mereka juga menderita penyakit berbahaya, yang pasti saja 
menghilangkan harapan bagi si pemiliknya. Di tengah dua kemelut 
elementer ini si petani tidak pupus harapan, ia terus mencari jalan 
keluar dan ternyata di kemudian hari sapi yang dipelihara itu kembali 
normal dan berkembang. Kehidupan ekonomi menjadi cerah kembali, 
ada dialog kultural dengan sesama warga mengenai jenis persoalan 
sama yang semakin mendorong mereka untuk saling berbagi 
pengalaman hidup.  

 Dari perspektif budaya, kisah di atas menjadi sebuah titian 
hidup manusia dan masyarakat setempat untuk selalu memberi respek 
kepada tradisi, kebiasaan dan budaya. Alasannya adalah bahwa budaya 
umumnya selalu merupakan asset unggul bagi manusia dan masyarakat 
untuk mendasarkan semua kreativitas dan usaha untuk memperoleh 
penghidupan yang lebih layak. Pada pangkuan tradisi dan budaya, 
warga masyarakat kini dapat belajar, misalnya untuk saling 
menumbuhkan trust capital antara pola lama (masa silam) dan pola 
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baru (masa kini), antara yang tradisional dan yang lebih modern 
(bahkan post-modernismus).  

 Dalam kajian kultural yang lebih prospektif, kisah di atas 
menjadi aras refleksi yang handal untuk membaca respek manusia kini 
terhadap alam, margasatwa, sesama, leluhur dan Yang Ilahi. 
Antropolog kondang Roger M. Keesing, yang pemikirannya 
penuliskutip, berpendapat mengenai komunitas petani yang secara 
kultural telah mematok sebuah corak tradisi dan budaya yang khas.40 
Itu berarti ketika keluarga-keluarga petani dihimpit sebuah persoalan 
(termasuk yang berat sekalipun) budaya adalah aset unggul untuk 
mengkaji cara dan jalan, agar sesegera mungkin manusia dan 
masyarakat dapat terbebas dari persoalan yang sedang dihadapi. Itu 
artinya juga bahwa ketika timbul kesulitan dan persoalan serta 
tantangan tertentu, maka dari kandungan tradisi dan budaya sudah 
dapat dikais untuk dijumpai berbagai jalan keluar. Sementara itu, 
budaya selalu memberi angin segar kepada manusia dan masyarakat 
untuk mencari sketsa strategi hidup lain, ketika suatu waktu mereka 
tertambat pada kemelut tertentu.  

 Sejenak kita kembali ke ruang lingkup rumah tangga dalam 
spekulasi budaya sebagai aset manusia dan masyarakat. Selama ini 
terkuak beberapa format tahapan yang digunakan keluarga-keluarga 
dalam rumah tangga untuk mengkaji masalah dengan berdasar pada 
tradisi dan budaya. Kata kunci yang digunakan dalam membangun 
format tahapan ini adalah sikap dasar 'meniru' sesuatu tindakan (yang 
baik dan terpuji) untuk terbebas dari ikatan persoalan tertentu. 
Pertama, apa yang lazim disebut tahap pengenalan diri, yakni bila 
seorang individu berusaha untuk mengkaji manfaat atau resiko dengan 
cara membandingkan kondisinya dengan suasana umum yang dialami 
rumah tangga inisiator. Secara budaya, rumah tangga tersebut juga 
akan berupaya mendalami proses pekerjaan inisiator seturut konteks 
kehidupan mereka. Acapkali terjadi di sini apa yang disebut dengan 
istilah 'tegangan budaya', yang serentak juga memberi strategi baru 

 
40Roger M. Keesing, Op. Cit. hal 188-189 
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untuk bertindak sesuai konteks baru yang sedang dihadapi masyarakat 
tertentu. 

 Kedua, apa yang disebut sebagai tahap penyadaran, yakni upaya 
yang cerdas untuk membangun opini, dan menciptakan rasa sentimen 
tertentu. Terkadang di dalamnya terdapat sumbang-saran untuk 
memperbaiki, modifikasi segala sesuatu  yang tidak dihasilkan dalam 
sebuah proses interaksi budaya. Ketiga, tahap implementasi, yakni 
setiap individu terlibat langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan 
inisiator termaksud. Pengalaman seperti ini bakal menjadi sesuatu 
gebrakan yang memberi semangat dan keberanian baru bagi manusia 
dan masyarakat untuk sedapat mungkin mengubah kinerja  selama ini. 
Pokok yang menjadi tekanan di sini adalah setiap individu hendaknya 
selalu siap untuk melakukan secara mandiri dan memiliki pengalaman 
riil berkenaan dengan praktek yang dilakukan sebagai sampel untuk 
bisa ditiru atau diikuti. Tentu yang menjadi puncak dari proses ini 
adalah sangat diharapkan agar sebisa mungkin setiap rumah tangga 
dapat melakukan aktivitas dan juga mampu terlibat secara utuh untuk 
menikmati hasil yang telah dirancang sebelumnya.   

Interaksi PendidikanInteraksi PendidikanInteraksi PendidikanInteraksi Pendidikan    

Pendidikan atau proses pendampingan selalu saja bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan individu guna memahami semua 
bagian dan hubungan antar bagian-bagian tersebut. Berbekal 
pengetahuan itu lalu mereka yang terlibat berusaha untuk mencari 
penyebab perubahan guna membuat keputusan berdasarkan 
ketergantungan hubungan antar-semua bagian tersebut (Briscoe, 2015: 
5). Pendekatan multidimensi untuk mengentaskan kemiskinan ini 
tentunya tidak saja hanya dikaji dari perspektif budaya, melainkan juga 
menuntut kapabilitas setiap individu dalam rumah tangga. Justru di 
sinilah dapat dilihat betapa pentingnya interaksi pendidikan dalam 
kerangka mencari solusi yang dapat dipahami berbagai pihak dalam 
kehidupan bersama. Azas tunggal dari interaksi pendidikan diharapkan 
dapat menciptakan insan yang kreatif dan inovatif, dalam arti manusia 
dan masyarakat diharapkan semakin terbuka untuk melakukan 
berbagai diversifikasi usaha.    
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 Berkenaan dengan penjelasan sub interaksi pendidikan ini, 
perlu sekali disebut sebuah hasil temuan di Somalia dan Turkana di 
Kenya, bahwa pendidikan dan diversifikasi usaha bagi penggembala 
merupakan strategi yang paling penting guna menghindari kemiskinan 
rumah tangga penggembala (Watete, 2016: 123-136, Mercado, 2016: 
100). Pikiran ini bermakna ganda yaitu sebagai upaya untuk mengatasi 
kemiskinan (strategi kuratif) di satu pihak dan pada sisi yang lain 
sebagai upaya preventif terhadap fenomena kemiskinan. Konteks yang 
diamati terjadi bahwa belas kasihan akan terjadi jika pada kelompok 
rumah tangga telah mengalami peristiwa kesulitan hidup karena faktor 
bencana alam atau faktor beresiko lainnya. 

Pada titian hampir sama, Mercado (2016: 100), lebih lanjut 
menjelaskan bahwa pendidikan dan diversifikasi merupakan strategi 
melepaskan rumah tangga dari kemiskinan, akan tetapi kedua hal 
tersebut tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan rumah tangga. 
Rumah tangga membutuhkan intervensi manajemen secara 
berkelanjutan sebagai strategi agar rumah tangga tidak jatuh ke dalam  
masalah kemiskinan berkepanjangan. Manajemen rumah tangga belum 
dikemukakan secara serius sebagai salah satu faktor kunci bagi 
kehidupan manusia dan masyarakat di mana saja. Rumah tangga yang 
tidak mengawali kehidupannya dengan rencana yang tepat, maka 
dalam proses pemanfaatan hasil acapkali keliru atau tidak tepat 
sasarannya. 

Masih berkaitan sangat erat dengan manajemen kehidupan 
berkeluarga dalam bingkai menerapkan sebuah pendekatan 
mengentaskan kemiskinan yang lebih empiris, maka berikut ini 
beberapa kisah hidup, sebagai lanjutan dari kisah-kisah hidup yang 
direkam dari informan yang sama pada Tabel 4.5.dan Tabel 4.6. 

Tabel 4.7.Manajemen Pengentasan Kemiskinan Masyarakat T’eba 
NoNoNoNo    Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan ((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    

202 Bat muni i kan lael fa Generasi sekarang ini tidak mampu 
203 neu nah  hanya makan 
204 ka sos maon ainaf tidak beli ayam betina 
205 unu manu le nahoin biae 

bikase 
dulu ayam menghasilkan sapi kuda 
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NoNoNoNo    Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan ((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    
206 manu tafae na nok bibi fafi ayam ditukar dengan kambing,babi 
207 fafi tafaena nok biae bikase. babi ditukar dengan sapi kuda. 
208 Moen na meup bah  Di luar kerja harus pagar 
209 he mui'ta nmoin supaya binatang bisa hidup 
210 nokam sine fe lalan  besok lusa buka jalan 
211 neana neu biaea haek na  tanah untuk tempat berdiri sapi 
212 ka mui fa tidak punya 
213 Atoni meup  Orang kerja 
214 mnao he mupene bah na  jalan untuk lihat pagar 
215 ka naleok ai mu luina tidak baik gulingkan (pagar itu) 
216 sule hau naek tui na hau naek tiang kayu besar, dan fundasi kayu besar 
217 hi kam urus nean i,  kamu tidak urus tanah ini 
218 hit lof ka mui fa ben kita nanti tidak punya lagi 
219 Atoni belu biae bikase Orang Belu sapi kuda 
220 manas in  ntup,  siang dia (mereka) tidur, 
221 fai in nain o noo, malam pilih daun bamboo 
222 fai in nau nilo, usaep noo, o 

noo 
malam dia raut dedaunan, daun kusambi, 
dan daun bamboo 

223 bibi fafi ka mui fa ben kambing babi tidak punya lagi 
224 bib lusa fe mui es i rusa masih ada di sini 
225 au usnae haef teon ha le au 

oen sian la neman 
saya lestarikan tiga kali, lalu saya panggil 
mereka baru dating 

226 muni i foe. akhir-akhir ini banyak. 
227 Sian napau nan eas  Mereka tombak satu ekor,  
228 sin tunnu mereke bakar 
229 bib lusa hele noba naof hele 

namian 
rusa potong dengan bulu baru enak 

230 sian ntunun ka namian fa mereka bakar tidak enak 
231 paha oas na hit ka tunnu Kekayaan alam tidak boleh bakar 
232 tunnu ka na mian bakar tidak enak 
233 au uana loen na me ka namian 

fa 
saya hanya makan otak tapi tidak enak 

234 Tok’a i faot makana oe 
makana. 

tempat duduk ini sakral batu dan air 

235 tona: unu hit kat mui aen oek dulu kita tidak punya lahan sawah 
236 tafoe sen pena ma ane, tunis 

koto, 
balik tanah tanam jagung dan padi, turis 
kacang hutan 

Sumber: Data Primer, 2018 

Daftar panjang kisah hidup ini merakit pemahaman warga 
setempat mengenai berbagai kegiatan yang benar, dalam kerangka 
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mengisi hidup di dalam masyarakat. Nampaknya yang menjadi inti dari 
kisah ini ada pada butir 220-222, yakni mengenai tugas yang harus 
dilakukan pada siang dan malam hari. Manusia dan masyarakat 
dibimbing dalam berbagai proses pendidikan dan pelatihan untuk 
mentaati waktu dengan berbagai tindakan khusus dan istimewa. 
Hampir sama dengan kisah-kisah sebelumnya, awalnya dimulai dengan 
keluhan mengenai kegagalan manusia dan masyarakat yang tidak 
perduli dengan berbagai aturan yang diwariskan dari doeloe sehingga 
kehidupan saat ini, tidak berhasil (baris 202-203).  

 Ada dua hal mengemuka dalam kisah di atas, pertama,strategi 
atau lebih tepat manajemen mengenai sistem atau pola memelihara 
hewan dengan melipat-gandakannya dan mensubstitusikannya (butir 
204-219). Kelompok kedua adalah kritik sosial mengenai suasana 
kehidupan hari ini akibat proses pemeliharaan hewan yang semakin 
menurun (223-233). Sedangkan tiga butir terakhir (234-236) berkisah 
mengenai ritualisme dari kebiasaan manusia dan masyarakat masa 
silam yang merupakan ujung tombak dari interaksi pendidikan dalam 
wacana kehidupan tradisional setiap hari. Dengan demikian 
keseluruhan kisah ini menggambarkan kesulitan krusial dari manusia 
dan masyarakat kini yang tidak rela mempelajari cara dan pola-pola 
lama, yang ternyata masih sangat relevan bagi kehidupan masa kini, 
yang dengan sendirinya masih bermanfaat untuk merancang 
kehidupan di masa nanti. 

 Secara kasat mata manusia dan masyarakat di daerah penelitian 
setia sekali membangun kehidupan mereka dari hal-hal biasa, yang 
dilakukan dalam rumah tangga mereka masing-masing. Walau ada 
kesan bahwa kisah ini nampak seperti mengulang-tutur kisah-kisah 
yang lama, namun sebetulnya tidak oleh karena nuansa kisah justru 
sangat berbeda. Ide dasar di balik kisah ini menunjuk pada sebuah 
kegagalan kultural untuk berdialog (pedagogis) dengan berbagai 
praktek kehidupan pada masa silam. Dalam arti kondisi kehidupan 
yang kini semakin suram, itu merupakan hasil dari kelalaian manusia 
dan masyarakat kini untuk belajar dari pengalaman kehidupan masa 
silam.  
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 Oleh karena itu dapat dikatakan di sini bahwa kemiskinan juga 
terjadi sebagai akibat dari faktor pengangguran dan pendidikan yang 
tidak memadai (Ogbeide, 2016: 307). Bahwa pendidikan individu yang 
rendah berpengaruh pada kemungkinan penurunan kemiskinan. 
Karena yang bersangkutan tidak dapat bersaing untuk memperoleh 
pekerjaan sebagai akibat tidak mampu berinovasi, rendahnya 
kreativitas, lemahnya kemandirian dan legalitas tidak memenuhi syarat 
tuntutan pekerjaan. Kondisi ini berakibat pada peningkatan jumlah 
pengangguran dan pendapatan rumah tangga yang tidak dapat 
mencukupi kebutuhannya. Kecenderungan  dari dinamika 
perkembangan zaman, dan kebutuhan rumah tangga menjadi semakin 
meningkat dan jika tidak berbanding lurus dengan jumlah pendapatan, 
hal itu dengan sendirinya bakal menjadi beban ekonomi bagi rumah 
tangga. Peristiwa tersebut telah menyebabkan  ketimpangan ekonomi 
rumah tangga. 

Dampak dari kisah di atas menunjuk pada betapa pentingnya pola 
pendampingan serta pelatihan bagi kalangan muda. Kaderisasi generasi 
muda hanya dapat berkelanjutan apabila pihak sesepuh atau para 
orangtua dapat berperan aktif dan mendukung sepenuhnya dalam 
menyiapkan generasi muda.Tujuan pengembangan kapabilitas rumah 
tangga petani antara lain menentukan sikap dan tindakan terhadap 
struktur dasar terjadinya fenomena kemiskinan. Oleh karena itu 
penguatan multifungsional dan konsolidasi (Gerritsen, 2014: 244) bagi 
kelompok rumah tangga petani menjadi prioritas. Hal ini dipertegas 
lebih lanjut oleh Lever (2016: 96), bahwa sosial skill generasi muda dan 
interaksi keluarga yang positif merupakan sebuah jaminan untuk 
memperoleh atau menciptakan lapangan pekerjaan. Artinya budaya 
pendidikan dalam rumah tangga menjadi kunci awal keberhasilan 
generasi berikut, serentak itulah juga cara handal untuk mengentaskan 
kemiskinan.  

Pola budaya yang terkristalisasi dalam berbagai kebiasaan dan 
tindakan, antara lain kelembutan, kekerasan, pengarahan, semuanya 
haruslah diramu sebagai proses awal untuk membentuk mental 
generasi muda masa kini. Kaum muda didampingi sedemikian rupa 
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agar mereka bakal bertumbuh dalam alam kebebasan, kreatif dan 
mandiri dalam setiap proses pengambilan keputusan. Corak dasar 
pendidikan rumah tangga yang menekankan mental anak semisal 
melakukan kekerasaan ketika anak salah, siksaan, dan hukuman; hal-
hal seperti ini haruslah dibentuk dalam sebuah dinamika pengalaman. 
Dalam arti, kalau anak salah, ia haruslah dihukum, agar mental dan 
bahkan seluruh dinamika pertumbuhan kepribadiannya menjadi 
matang dan dengan demikian juga dapat terkendali.   

 Pilihan orientasi rumah tangga menjadi pijak pilihan 
kelembutan atau kekerasan dalam rumah tangga. Pendidikan yang 
dimaksud bukan saja mengubah mindset anak (otak saja) melainkan 
harus dibangun dari dalam diri anak yaitu kesadaran diri untuk 
memiliki kekhasan karakter individu.  Pendidikan formal sebagai 
bentuk membuka knowledge anak yang menuju pada kompetensi 
individu. Pembentukan mental dapat diketahui melalui  orientasi anak 
dalam praktek hidupnya setiap hari. Akhirnya kepala rumah tangga 
dapat juga menanamkan nilai yang berorientasi pada praktek mengatasi 
kemiskinan rumah tangga.  

Dari pemikiran di atas dapat dikaitkan antara usaha mengentaskan 
kemiskinan dan interaksi dunia pendidikan. Atau lebih tepat dapat 
dirumuskan dengan menjaring relasi konstruktif antara dunia 
pendidikan dan ekonomi dalam bingkai mengembangkan sebuah 
model kehidupan manusia dan masyarakat yang lebih bermartabat. 
Karena itulah citra pendidikan yang diarahkan pada peningkatan 
kemampuan ekonomi rumah tangga adalah sebuah pilihan yang tepat 
sebagai tonggak utama menopang kelangsungan proses pendidikan 
anak-anak dalam masyarakat. Namun sebetulnya hal yang paling 
mendasar adalah budaya pendidikan yang dilakukan dalam rumah 
tangga haruslah merujuk pada upaya untuk membentuk mental dan 
pengembangan wawasan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan.   

Kegiatan memutuskan jaringan pembentuk kemiskinan adalah 
tindakan preventif yang harus dilakukan melalui sebuah proses 
tertentu dan hasilnya untuk masa yang akan datang. Pendidikan yang 
dimaksud bukan hanya pendidikan formal bagi generasi penerus saja, 
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melainkan seyogyanya juga dikembangkan keterampilan dalam rumah 
tangga yakni bentuk pengembangan wawasan usaha dan konsolidasi 
secara berlanjut bagi para orangtua. Sekali lagi, model pendidikan 
karakter harus dibangun dalam kehidupan rumah tangga oleh orangtua 
hingga pendidikan formal. Dengan demikian pembentukan karakter 
hanya mungkin terjadi melalui proses pengalaman sosial dan aktivitas 
(Mead, 1934: 1, Gillespie, 2005: 5). Misalnya seseorang menunjukkan 
sikap tegas maka hal itu sebagai pemicu spontan bagi co-domain 
(lawannya) untuk bersikap acuh tak acuh atau patuh. Uraian seperti di 
atas merujuk pada kunci mengatasi kemiskinan untuk jangka panjang 
yakni proses pengembangan kemampuan individu pada setiap rumah 
tangga. Oleh karena itu kiranya sangat tepat bahwa pemecahan 
masalah kemiskinan dengan penyediaan makanan (Shen et al, 2015: 
784) merupakan alternative jangka pendek dan merupakan tindakan 
kuratif. 

 Dalam kaitan langsung dengan upaya untuk mengatasi 
kemiskinan, maka seyogyanya semua anak dalam setiap rumah tangga 
wajib disiapkan sesuai kompetensi dasarnya sehingga bakal dapat 
menjadi penyedia tempat kerja. Kompetensi prioritas tentu sangat 
terkait dengan potensi wilayah yang bakal dilihat sebagai tonggak 
pengembangan hidup ekonomi. Selain itu juga diperlukan kompetensi 
pendukung sebagai upaya memanfaatkan peluang lainnya.  

Manajemen Hidup KeluargaManajemen Hidup KeluargaManajemen Hidup KeluargaManajemen Hidup Keluarga    

Manajemen rumah tangga merupakan sebuah model untuk 
menentukan landasan pijak keputusan perjalanan hidup sebuah rumah 
tangga ke depan. Setiap individu khususnya kepala rumah tangga 
seyogyanya memiliki kemampuan analisis untuk memanfaatkan 
potensi dan peluang, kekuatan yang dimiliki dan mengeliminir 
kelemahan dan acaman yang sedang dihadapi. Hal semacam ini patut 
diperkenalkan dengan pola yang sederhana untuk dipahami dan 
diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga setiap hari.     

Pada zaman keterbukaan, perubahan terjadi dalam berbagai 
bidang khususnya dinamika berkenaan dengan aturan dan strategi 
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informasi yang berubah sangat cepat. Termasuk rumah tangga di 
pedesaan juga mengalami perubahan tersebut.Mereka diperhadapkan 
dengan tuntutan kecepatan dan ketepatan, dalam hal ini bagaimana 
usaha handal untuk merespon informasi kebutuhan pasar. Namun yang 
terjadi adalah kepala rumah tangga belum siap dan sigap menjawab 
kebutuhan pasar. Misalnya permintaan ternak besar dalam jumlah 
banyak sementara tidak ada persediaan. Begitu juga permintaan pasar 
lokal terhadap produk cabe tidak dapat dipenuhi. Sedangkan rumah 
tangga di tempat penelitian Desa T’eba menjadi konsumen produk 
pertanian hortikultura seperti: bawang, cabe,  daun singkong, terong, 
tomat, sawi putih, kacang panjang, buncis, bunga pepaya, kol, jantung 
pisang, bayam dan ternak ayam. Artinya rumah tangga di kawasan 
T’eba belum memanfaatkan peluang pasar karena keterbatasan 
produksi akibat kesulitan air. Sementara itu kemauan dan mental malas 
masih ikut menentukan perubahan hidup rumah tangga. 

 Kepala rumah tangga nampaknya tidak lagi membutuhkan 
proses pendidikan formal. Seandainya kita hendak meletakkan dasar 
pada kelompok ini akan lebih tepat jika dibentuk dengan cara mengkaji 
secara cermat bagaimana dinamika di dalam pengalaman hidup pribadi. 
Jika potensi lokal dijadikan sebagai dasar model pengembangan, maka 
kepada mereka dikembangkan wawasan melalui pengalaman tentang 
potensi lokal. Itu artinya kisah-kisah hidup sebagaimana dihidangkan 
sebelum dan setelah kajian ini, sebetulnya itulah jantung hati manusia 
dan masyarakat, yang kendati bunyinya memang sederhana dan biasa-
biasa saja, namun sungguh-sungguh mengandung sesuatu nilai yang 
prospektif bagi kehidupan semua rumah tangga ke depan.  

Berikut ini sebuah cuplikan kisah hidup (butir 237-287), yang 
antara lain berisi kritik sosial terhadap berbagai pendekatan selama ini, 
termasuk di dalamnya seberapa jauh pendekatan-pendekatan yang 
telah dilakukan, memberi perhatian bagi usaha memajukan manajemen 
keluarga ini. Satu hal yang sangat menarik di sini adalah pendekatan 
mengentaskan kemiskinan atau memajukan matra budaya dalam 
rangka mengembangkan kehidupan ekonomi, manajemen keluarga. 
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Semuanya ini merupakan hal-hal kunci yang selalu harus menjadi 
prioritas perhatian. 

Tabel 4.8. Peran Budaya dalam Pengentasan Masalah Kemiskinan Masyarakat 
T’eba 

NoNoNoNo    Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan ((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    
237 Sean le nane bo  Tanam itu juga 
238 teik hit maniana  bawa kita punya ayam 
239 tanaoba neu hit ainuana  jalankan (bunuh) di pusat kebun 
240 he bei nai  supaya nenek moyang 
241 he nanon atoni me  supaya arahkan orang mana 
242 he toit ko  yang minta kamu 
243 munono neu paha naek. arahkan dia ke alam besar (kosmos) 
244 Sean talalli bo  Sesudah tanam juga 
245 hita toet nai kita minta (sesuatu) 
246 tao hiut neu hit nai bei. isi tujuh untuk nenek moyang. 
247 Hiut no hiut  Tujuh, (selalu) tujuh 
248 natuin ual na sensene fua hiut menurut hujan dan es tujuh butir 
249 muni i ntea obu i  mui aen oek akhir ini sampai di bawah sini punya sawah 
250 tahapun teik beae matan injak menggunakan sapi 
251 muni teik traktor akhir ini pakai traktor 
252 liana muni i  hit tanoina liana 

he meup lene 
anak sekarang ini kita ajar anak supaya 
kerja kebun 

253 hit a tanoina liane  kita ajar anak 
254 he nokam sine tok bale  supaya besok lusa berkeluarga 
255 hao  anah hao fe beri makan (kepada) anak dan isteri 
256 leuk hiut a hit nao ben teu 

lenne  
pukul tujuh sudah jalan ke kebun 

257 ntea hit lenne tafoi,  sampai di kebun balik tanah 
258 leuk ha hit faen pukul empat kita pulang 
259 unu tafetin biae terlebih dahulu lepas sapi 
260 tseak biae (ganti) pindahkan sapi 
261 muni i biaea mafutu  akhir ini sapi diikat 
262 auke nao ta inu biae sesudah itu diminumkan 
263 unu hai mono  dulu kami (memang) bodoh 
264 hai meup bo ka ta'sau kita kerja juga tidak menjual 
265 mui i naham kan tea bo in 

nasau  
akhir ini makan tidak cukup juga jual 

266 Laen niam es nafani nima 2  Pinjam satu ikat (jagung) kembalikan 2 ikat 
267 ane bo oan padi juga begitu 
268 unu blek boes  biae es dulu sepuluh blek sapi satu ekor 
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NoNoNoNo    Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan ((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    
269 Muni i mnahta meik blek boes 

bo ka nabei fa 
akhir-akhir ini makanan sepuluh blek juga 
tidak bisa 

270 mui biae tatam tani oke punya sapi juga masuk semua 
271 ka mui atokos bi kua mna tidak ada yang tinggal di kampung lama 
272 unu tafetin ka mui abakat dulu lepas tidak ada pencuri 
273 muni i ka tafetin biaea natuin 

abakat nam fau 
akhir-akhir  ini tidak bisa lepas sapi karena 
pencuri banyak 

274 fut neu nasi  ikat di hutan 
275 sekau es he nao on nae siapa yang mau ke sana 
276 kai taleul  jangan berkeliaran 
277 senu nbi i bo hit nao he meup ganti di sini juga kita kerja 
278 mnahta takam  tak makanan disebut 
279 ane: pen lule ik elo padi: hasil mencukupi 
280 pena: mol oli mol oni jagung: hasil memuaskan 
281 amu bon manianna ayam disebut bersayap 
282 amuboan fafi babi disebut dengan terbungkus babi 
283 teik amuboan manian es bawa bersayap satu 
284 nak koba i oen nafun muti 

natuin oen nafu muti  
sejak dahulu ini air bulunya putih karena 
airnya  bulu putih 

285 oemakana faot makana naof na 
muti 

air bernama batu bernama bulunya harus 
putih 

286 toka: opu metan tok a (pusat duduk): betina hitam 
287 amaf ainaf ka pio fa nafun bapak, ibu tidak pilih bulu. 
Sumber: Data Primer, 2018 

Kisah panjang ini merupakan kelompok terakhir dari liputan 
empiris manusia dan masyarakat di tempat penelitian. Seperti telah 
disebutkan sebelumnya, bahwa sajian cerita nampak sangat biasa dan 
amat sederhana, namun mengungkap mindset masyarakat mengenai 
strategi yang sinergis untuk menangani berbagai urusan rumah tangga 
secara lebih bertanggung jawab. Awal kisah dimulai dengan proses 
ritual keluarga atau masyarakat untuk meminta izin dari para leluhur 
atau Yang Tertinggi (butir 237-238) pada lokasi di pusat kebun (butir 
239). Serentak pada butir-butir ini mau ditekankan bahwa model 
manajemen keluarga dalam rangka mengentaskan kemiskinan 
seharusnya juga melibatkan para leluhur dan Yang Kudus. Fungsi 
leluhur dan Yang Kudus adalah untuk menuntun dan membimbing 
kehidupan manusia dan masyarakat di muka bumi ini (butir 240-243).  
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 Relasi dengan leluhur menjadi sangat penting ketika disebut 
lagi dalam butir 244-248, berkenaan dengan bunyi doa yang berbentuk 
permintaan saat dilakukan di pusat kebun (ainuan). Setiap rumah 
tangga sudah dapat mengetahui dengan persis di mana persisnya yang 
dimaksudkan dengan pusat kebun. Tempat ini menjadi sentrum dari 
semua kegiatan sepanjang menanam, membersihkan kebun, musim 
panen, dan bahkan hingga menghantar hasil panen ke lumbung. 
Keluarga harus mengatur waktu sedemikian rupa agar semuanya 
digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang 
baik demi memenuhi kebutuhan hidup setiap hari (butir 249-258). 
Komitmen keluarga untuk mengatur waktu, tidak saja sebatas waktu-
waktu bekerja di kebun atau ladang, melainkan juga berbagai jenis 
pekerjaan warga masyarakat (259-262). Pola pengaturan hidup 
keluarga masa silam sesuai kisah (263-269) memang tergantung pada 
aturan yang sama dari generasi ke generasi, yang nota bene belum 
dipengaruhi oleh berbagai arus perkembangan zaman.  

 Konstruksi kebutuhan hidup keluarga dipenuhi dengan 
mengatur hasil panen dan pemeliharaan hewan secara bergantian 
(butir 270-287). Nampaknya dinamika pengaturan hasil pertanian dan 
peternakan memang berjalan sangat datar oleh karena potensi lokal 
yang hingga saat ini belum dikembangkan sesuai dengan trend 
kebutuhan pasar. Peran kepala rumah tangga sangat besar untuk 
mengenal dan memanfaatkan dengan dukungan berbagai pihak yang 
terkait. Kepala keluarga mengatur lalu lintas pemakaian semua hasil 
pertanian dan peternakan secara bersama-sama.  

 

PraktekPraktekPraktekPraktek----Praktek Sosial Budaya Praktek Sosial Budaya Praktek Sosial Budaya Praktek Sosial Budaya ddddalam Masyarakatalam Masyarakatalam Masyarakatalam Masyarakat    

Dalam sub bagian ini kajian akan tertuju pada beberapa 
implementasi kebijakan, berkenaan dengan proses pengentasan 
kemiskinan dari segi keterlibatan kaum perempuan. Untuk itu uraian 
bakal terbagi menjadi empat bagian yakni pertama,keterlibatan kaum 
perempuan secara umum, kemudian kedua,perempuan dalam refleksi 
data mengenai usaha masyarakat dalam usaha mengentaskan fenomena 
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kemiskinan. Ketiga, pengembangan peran dan fungsi perempuan, serta 
keempat, aktivitas perempuan  dalam dinamika pembangunan 
keluarga.    

Dominasi budaya yang dibangun dalam konteks kekeluargaan 
sering beralih menjadi  ikhwal yang berkaitan dengan usaha individu 
menuju tampuk kekuasaan. Pada sisi tertentu, masing-masing suku 
ingin mengatakan bahwa hanya dia yang berkuasa, kemudian diklaim 
hal itu secara tegas dengan memisahkan garis keturunannya dari 
rumah adat. Lambang nenek moyang yang telah meninggal dirampas 
untuk mendukung usaha memekarkan posisi dalam upaya mengklaim 
kekuasaan, yang justru menyebabkan berbagai tindakan pemaksaan 
kelompok lain dalam soal kepatuhan. Hal sekecil apapun akan menjadi 
alasan tuntutan denda, dan dengan cara yang sama terjadi pemisahan 
secara meluas. Kondisi semacam ini jelas menimbulkan perpecahan 
dalam lapisan keluarga yang berakibat pada rumah tangga. 

Ekonomi rumah tangga sama sekali tidak pernah tersentuh 
dalam proses pengambilan keputusan kelembagaan adat, apalagi dalam 
kondisi tepecah-belah seperti terlukis di atas. Fenomena keterpecahan 
seperti di atas ini pada satu sisi (a) selalu memengaruhi kinerja 
kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari, namun pada sisi lain 
(b) sama sekali tidak berdampak apa-apa pada ikhwal yang terkait 
dengan ekonomi rumah tangga. 

Dalam konteks Atoin Meto secara umum dan warga 
masyarakat di kawasan penelitian, apa yang disebut lia mone (pihak 
laki-laki) sangat dominan sebagai penguasa. Itu berarti dalam hal 
pengambilan keputusan, laki-laki memegang peranan kunci. Hal ini 
juga berkaitan dengan sikap mengayomi, melindungi, menasihati, juga 
siap berkorban ketika ada pesta adat seperti kematian, dan rumah adat. 
Laki-laki menjadi pusat perhatian kultural dalam kerangka mengkaji 
sebuah paradigma kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat 
yang pluralistik. Lebih jauh hal itu sampai terjadi oleh karena 
masyarakat kita masih menganut sistem patriarki. 
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Keterlibatan PerempuanKeterlibatan PerempuanKeterlibatan PerempuanKeterlibatan Perempuan    

Kemiskinan merupakan masalah manusia dan menjadi pusat 
perhatian seluruh bangsa. Kemiskinan dikaitkan dengan kebutuhan 
pokok yang tidak terpenuhi dan  aspek  lainnya seperti pendidikan 
rendah, kesempatan kerja yang terbatas. Meskipun demikian adanya 
sikap rumah tangga yang beraneka ragam dalam menanggapi kondisi 
tersebut, antara lain ada kelompok yang ingin keluar dari kemiskinan, 
namun ada pula penganut sistem bertahan, selain itu ada juga 
kelompok yang pasrah dan menerima itu sebagai nasib. Hal ini tentu 
sangat erat hubungannya dengan jumlah dan peran setiap orang (laki-
laki dan perempuan) dalam setiap rumah tangga.    

Dalam praktek kehidupan rumah tanggga, perempuan diakui 
sebagai pelaku sampingan dalam pemanfaatan pendapatan keluarga 
(Wafi, 2018: 403). Demikian pula dalam proses pengambilan keputusan 
pemanfaatan pendapatan tidak optimal karena tidak melibatkan istri 
dan anak-anaknya (Puspitawati, 2015: 1). Keterbatasan akses kredit 
pertanian, tidak diakui hak berpendapat dalam proses pengambilan 
keputusan karena keputusan akhir berada pada laki-laki (Lyimo-
Macha,2002: 1). Temuan yang disampaikan tersebut hanya dilihat dari 
aspek peran perempuan dalam konteks kehidupan bermasyarakat pada 
umumnya. Kajian tentang peran perempuan belum difokuskan pada 
internal rumah tangga atau dilihat dari sisi peran perempuan dalam 
rumah tangga di pedesaan. 

Dalam laporan statistik (Proyeksi BPS, 2018), di Indonesia 
jumlah laki-laki sebanyak 131.879.000 jiwa, sedangkan jumlah  
perempuan sebanyak 133.136.000 jiwa. Dalam ruang lingkup Provinsi 
NTT terdapat jumlah laki-laki sebanyak 2.577.953 jiwa dan jumlah 
perempuan sebanyak 2.625.561 jiwa (BPS NTT, 2016). Demikian pula 
diketahui bahwa, di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara terdapat 
jumlah laki-laki sebanyak 122.277 jiwa dan perempuan 124.408 jiwa. 
Demikian pula di wilayah Kecamatan Biboki Tanpah terdiri dari 2.983 
laki-laki dan perempuan 3.048 orang (BPS TTU, 2016). Perbandingan 
jumlah perempuan yang malampaui jumlah laki-laki menunjukkan 
bahwa semestinya mereka memiliki peran yang dominan. Namun 
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kenyataannya begitu banyak perbedaan pendapat tentang peran 
perempuan dalam mengatasi kemiskinan rumah tangga khususnya di 
daerah pedesaan. 

Penyebab akar masalah kemiskinan adalah ketidak-setaraan 
gender dan keadilan pada keluarga dan masyarakat (Puspita, 2015: 1). 
Pada sisi lain perempuan memberi kontribusi sangat besar terhadap 
ekonomi masyarakat dan rumah tangga yaitu mereka berperan sebagai 
pelaku dalam proses produksi pangan, pengadaan, persiapan, 
ketahanan pangan keluarga dan budaya makanan (Koralagama, 2017: 
3). Menurut Ibnouf (1999: 145), bahwa perempuan sangat berperan 
dalam keamanan pangan, kualitas gizi dan konsumsi yang berbeda-
beda (persiapan dan penyajian variasi makanan).Perempuan juga 
berperan dalam produksi tanaman lokal berupa singkong sebagai 
bentuk peningkatan ekonomi keluarga (Onwudiwe 2014, dan 
Olorunsanya 2014). Peran perempuan (istri) bersifat ganda baik untuk 
kepentingan rutinitas rumah tangga (internal) juga terlibat untuk 
meningkatkan pendapatan melalui aktivitas dagang, penawaran jasa 
tenaga kerja; sedangkan suami lebih berperan dalam aktivitas di luar 
rumah tangga  (Iskandar, 2017: 6, Hartati, 2014: 138).     

Dengan demikian bila dilakukan perbandingan perolehan kerja 
maka penghasilan perempuan sama dengan laki-laki jika dibayar 
upahnya. Artinya total penghasilan dalam rumah tangga tersebut akan 
berkurang sebanyak setengah dari jumlah kemiskinan itu sendiri 
(Milli, 2017: 1). Oleh karena itu jika hendak meringankan kemiskinan 
rumah tangga patutlah diperankan perempuan dengan sebaik mungkin 
untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga (Ibiang, 2016: 1).  

Pada sisi yang lainnya kontribusi perempuan terhadap 
penurunan kemiskinan ekonomi di pedesaan sangat besar akan tetapi 
mereka berpendidikan rendah (Khan I, 2017). Pendidikan perempuan 
yang rendah juga merupakan bentuk kemiskinan sosial yang dapat 
memengaruhi ketidakmampuan perempuan untuk terlibat aktif 
mengatasi kemiskinan rumah tangga. Pada sisi yang lain ditemukan 
bahwa dalam praktek hidup setiap hari terjadi ketidaksetaraan gender 
dalam produksi pertanian dan bias gender mulai dari perencanaan 



 

257 

hingga penggunaan hasil pertanian (Tsikata, 2014). Keterbatasan akses 
tersebut akan menjadi hambatan dalam proses peningkatan produksi 
yang berorientasi pasar. Di satu sisi tidak cukup kalau hanya 
melakukan pelatihan bagi perempuan pedesaan sebagai bentuk upaya 
kapabilitasnya guna meningkatkan pendapatan mereka (Mekomen, 
2017: 1). 

Diskriminasi dan disparitas gender umumnya dalam sistem 
sosio-ekologi (perikanan, agribisnis-budaya, peternakan, dan 
kehutanan) dengan hasil yang tidak setara dan menghalangi proses 
pembangunan inklusif (Koralagama, 2017: 4). Kompetensi kaum 
perempuan sangat penting dalam rumah tangga petani di daerah 
pedesaan. Penyamaan hak dan kesempatan sesuai tanggungjawab laki-
laki dan perempuan dalam rumah tangga selalu menjadi incaran 
pengembangan dinamika pembangunan yang sinergis. Perempuan 
menjadi tumpuan laki-laki baik untuk kegiatan di dalam maupun di 
luar rumah tangga. 

Kesadaran dan rasa tanggung jawab yang semakin meningkat 
ini memberi peluang kepada perempuan untuk mulai bangkit dan 
kemudian berperan melawan kemiskinan. Sebut saja antara lain adanya 
kepemimpinan perempuan (Hunawa, 2018: 1), yang ternyata mampu 
melakukan perubahan pola hidup, dan dengan demikian mampu 
mengubah kondisi kehidupan rumah tangga. Di Amerika Latin, 
perempuan lebih cenderung untuk menjadi kepala rumah tangga dari 
pada kaum lelaki. Dalam perspektif tersebut, perempuan tidak 
menginginkan fenomena kemiskinan membelenggu kehidupan 
keluarga, dan dalam hal ini kemiskinan secara material (Liu, 2016:1).  

Sementara itu, peran perempuan dalam dunia politik semakin 
lemah dan itu berarti marginalisasi posisi perempuan dalam aktivitas 
politik mulai nampak. Hambatannya adalah pola hidup keluarga, 
budaya, pendidikan, aturan desa dan pendidikan yang semuanya tidak 
mendukung proses perbaikan  pendidikan politik perempuan. Hal 
seperti itu dapat direfleksi dari balik simbol adat, yang ternyata tidak 
mendukung pendidikan politik perempuan (Parmiti, 2017: 51). Efek 
kemampuan yang terasa adalah terjadilah perkumpulan perempuan 
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untuk menjalin relasi dan kerjasama, guna berpartisipasi dalam setiap 
proses pengambilan keputusan. Pada titik tertentu, ternyata relasi 
antar-anggota perempuan lebih tinggi dibanding yang tidak masuk 
dalam kelompok kerjasama (Burchi, 2014: 343). Pada sisi lain, akses 
perempuan terhadap program masyarakat telah gagal karena faktor 
pendidikan yang tidak menyentuh pihak perempuan, pekerjaan dan 
akses terhadap sumber daya ekonomi yang sedang ditangani kaum 
perempuan. Demikian pula norma sosial, sistem mas kawin, sistem 
patrilineal sangat memengaruhi proses gender (Scaria, 2014: 421).  Jika 
upaya meningkatkan jumlah perempuan terlibat dalam proses 
pengambilan keputusan bakal menjadi masalah dan tidak lengkap, 
kalau juga mereka ikut serta dalam institusi lokal yang dikuasai oleh 
kaum laki-laki (Tyagi, 2017: 234).  

Jika dilihat dalam konteks lapangan pekerjaan bagi kaum 
perempuan desa, ternyata hal itu acapkali dimarginalkan. Meskipun 
demikian mereka memiliki peran lainnya seperti pemasaran hasil 
produksi lokal, yakni para perempuan menjual barang berupa sayur, 
pisang, jagung, padi, beras, dan kain tenun. Itu berarti para perempuan 
menggunakan peluang pasar berupa dagang (Scorviana, 2018:15) untuk 
suatu tujuan yang luhur bagi kehidupan manusia dan masyarakat 
secara umum. Dalam dunia ekonomi jenis lain, tampak bahwa 
pemasaran ternak misalnya dilakukan oleh kaum lelaki. Mereka 
membawa ternak-ternak kecil (juga terkadang ada yang besar dan 
sedang) ke dunia pasar, lalu ternak besar seperti sapi hanya ada 
transaksi jual dan segera diserahkan kepada pembeli beberapa saat 
kemudian. Pada pihak lain, dunia pasar juga menjadi tempat bertemu 
berbagai pihak, antara lain para sahabat dan kenalan serta keluarga. 
Dengan demikian mereka juga menjadikan pasar sebagai tempat 
bersosialisasi seperti bersenda gurau, hiburan, tempat menyampaikan 
informasi kekeluargaan dan segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan 
dunia jual beli. Artinya hari pasar merupakan hari rileks bagi rumah 
tangga di pedesaan. Dengan demikian pasar merupakan pusat kegiatan 
serentak ekonomi dan juga sosial.   
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Kita beranjak ke persoalan lain dalam masyarakat, yakni 
diskriminasi peran perempuan yamg ternyata tidak berlaku untuk 
semua aspek kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari. Walau hal 
itu masih juga ditentukan oleh aspek pekerjaan yang dapat saja dikuasai 
oleh kaum perempuan misalnya dalam dunia arsitektur di Bali, yang 
memang tidak ada diskriminasi gender karena mereka memiliki 
peluang kerja lebih besar dibanding laki-laki (Winarta, 2017: 111). 
Selanjutnya juga peran perempuan dalam bidang ekonomi telah ada 
pada masa BaliKunoabad IX-XII Masehiyaitu sebagaiperajin, juga 
petani, bahkan sebagaiseniman/seniwati, dan pedagang. Peranan 
perempuan pada masa itu terlihat dalam berbagai proses yaitu 
prosesproduksi, distribusi, dankonsumsi(Asih, 2018: 13). 

Partisipasi perempuan akan dicapai bila adanya perbaikan 
kompetensi perempuan, pemberdayaan, informasi pertanian, dukungan 
fisik dan lingkungan sosial ekonomi (Mulyaningsih, 2018: 145). 
Demikian juga jika didukung dengan akumulasi asset keuangan yang 
memadai, maka kondisi kehidupan dunia perempuan akan dapat 
meningkatkan human capital (Murshid, 2017: 1). Berkenaan dengan 
pemikiran di atas ini, sebetulnya respon perempuan sangat antusias 
terhadap tawaran program, jika mereka merasa tersentuh untuk 
sungguh-sungguh menangani berbagai kepentingan rumah tangga dan 
aneka urusan kemasyarakatan. Itu artinya mereka harus terlibat aktif, 
walau dalam kenyataan, ada sebagian juga yang tidak peduli dengan 
tawaran program tersebut dan mereka lebih cenderung memilih 
aktivitas yang eksklusif (Scorviana, 2018: 1).  

Hasil-hasil penelitian yang dikemukakan di atas cenderung 
untuk menilai adanya ketimpangan gender, namun belum 
menunjukkan pengakuan gender. Kajian ini akan difokuskan pada 
peran perempuan dalam bingkai kehidupan rumah tangga dipandang 
dari aspek manajemen rumah tangga dan budaya pendidikan guna 
mengentaskan kemiskinan rumah tangga di pedesaan. Dalam 
perkembangan selanjutnya, isu keseimbangan peran antara laki-laki 
dan perempuan justru semakin dipersoalkan. Berbagai tudingan yang 
mempersalahkan kelompok laki-laki lebih dominan bahkan terjadi 
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diskriminasi peran  perempuan dalam rumah tangga. Rangkaian 
temuan yang disampaikan dalam kajian di atas lebih difokuskan pada 
peran perempuan dalam pengambilan keputusan di luar rumah tangga.  

Perempuan dan KemiskinanPerempuan dan KemiskinanPerempuan dan KemiskinanPerempuan dan Kemiskinan    

Lazim terjadi bahwa kepala keluarga adalah bapak yang 
mengayomi mama (ibu) dan anak-anak secara bersama-sama. Namun 
dalam konsepsi tertentu rumah tangga dipimpin oleh seorang isteri, 
yang merupakan kumpulan keluarga dan individu (om, tanta, sepupu, 
bapak dan mama mantu). Semua mereka tinggal bersama dalam sebuah 
rumah atau berdekatan tempat tinggal serta juga memiliki garis 
keturunan satu atau dua tingkat dibawahnya. Sedangkan keluarga 
dipimpin oleh seorang suami dan menaungi sebuah komunitas 
kehidupan yang terdiri dari ibu,bapak dan anak-anak. Dalam sebuah 
rumah tangga terdapat perempuan dan laki-laki. Perlakuan terhadap 
laki-laki dan perempuan acapkali tidak berbeda di antara berbagai 
kelompok dalam masyarakat tertentu.      

Dalam kehidupan rumah tangga di pedesaan tentu sangat 
familiar dengan istilah kemiskinan. Kemiskinan senantiasa dialami 
langsung oleh rumah tangga yang akan terakumulasi menjadi 
kemiskinan kelompok, wilayah, masyarakat, dan bahkan para bangsa. 
Kemiskinan rumah tangga di pedesaan sangat identik dengan keluarga 
miskin. Kondisi kehidupan rumah tangga miskin di daerah pedesaan 
senantiasa sangat berbeda di antara keluarga miskin satu terhadap yang 
lain oleh karena tidak diterapkan atau diaplikasikan standar ukuran 
yang sama dan tepat. Misalnya salah satu ukuran yang lazim digunakan 
adalah ekonomi jika memang dilihat dari perubahan rumah tempat 
tinggal warga  masyarakat. Jika warga masyarakat tidak dapat 
memperbaiki rumah yang telah berlubang karena termakan usia,hal itu 
dapat dikategorikan ke dalam kelompok miskin. Analoginya bahwa 
pada saat memperbaiki rumah, maka setiap orang yang terlibat harus 
diberi makan dan minum. Artinya ukuran kemampuan seseorang 
didasarkan pada soal kreasinya untuk memperbaiki rumah dan 
memberi makan kepada rekan-rekan yang datang membantu. 
Indikator lain sesuai pengalaman mengkaji di daerah penelitian, bahwa 
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rumah tangga dapat menamatkan anaknya minimal pada sekolah 
menengah pertama. Rumah tangga memiliki ternak besar minimal 5 
ekor sapi. Rumah tangga memiliki lahan sawah dan hasil panen yang 
mencukupi kebutuhan rumah tangga selama setahun. Itulah sekedar 
gambaran mengenai kondisi rumah tangga miskin, yang masih dapat 
membiayai kehidupan serta kebutuhan warganya dengan baik. 

Kemiskinan rumah tangga dapat dilihat berdasarkan ukuran 
ekonomi yang kontekstual artinya memang hal itu justru menjadi 
sangat bervariasi sehingga dapat diketahui secara jelas jenis kemiskinan 
rumah tangga. Oleh karena itu untuk mengatasi jenis kemiskinan 
ekonomi, hal itu dapat terindentifikasi secara tepat dan benar. 
Meskipun demikian pengentasan kemiskinan sangat tergantung pada 
peran suami untuk menentukan besarnya sumber pendapatan dan 
peran perempuan dalam keputusan penggunaan pendapatan rumah 
tangga. Dengan demikian penguatan multi fungsional dan konsolidasi 
(Gerritsen, 2014: 244) bagi kelompok masyarakat khususnya rumah 
tangga petani miskin menjadi prioritas khususnya kaum perempuan. 
Itu berarti, kontribusi perempuan terhadap penurunan kemiskinan 
ekonomi di pedesaan memang menjadi sangat besar. Akan tetapi dalam 
kenyataan yang dihadapi setiap hari adalah bahwa mereka 
berpendidikan rendah (Khan 2017: 217). Di satu sisi hanya ada 
pelatihan untuk perempuan pedesaan yang miskin sumber daya saja, 
dan hal seperti ini tentunya tidak cukup untuk mengkaji lebih jauh 
kegiatan pendapatan mereka setiap hari dalam masyarakat (Mekonnen, 
2017: 1).  

Kegiatan memutus jaringan pembentuk kemiskinan harus 
dilakukan melalui sebuah proses tertentu dan hasilnya hendaknya 
berdampak untuk masa yang akan datang. Pendidikan yang dimaksud 
bukan hanya pendidikan formal bagi generasi penerus saja,  melainkan 
seyogyanya juga dikembangkan keterampilan rumah tangga (yang 
praktis) dalam bentuk pengembangan wawasan usaha dan konsolidasi 
secara berlanjut. Kunci pengentasan kemiskinan adalah pengembangan 
kemampuan individu rumah tangga bukan pemecahan masalah 
kemiskinan dengan penyediaan makanan (Shen et al., 2015: 784). Salah 
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satu kunci keberhasilan pertanian modern adalah perubahan orientasi 
pertanian subsisten menjadi pertanian komersial, atau pertanian yang 
berorientasi pasar (Ampaire, 2014: 62). Artinya keputusan tentang 
produk yang dihasilkan didasarkan pada kondisi kebutuhan pasar, dan 
bukan atas selera individu semata. Hal ini tentu terkait dengan 
bagaimana pemanfaatan lahan sebagai asset secara efektif dan efisien. 

Pendidikan perempuan yang rendah juga merupakan bentuk 
kemiskinan sosial yang dapat memengaruhi ketidakmampuan 
perempuan untuk terlibat aktif mengatasi kemiskinan rumah 
tangganya. Temuan lainnya bahwa, dalam praktek hidup setiap hari 
terjadi ketidaksetaraan gender dalam produksi pertanian dan bias 
gender mulai dari perencanaan hingga penggunaan hasil pertanian 
(Tsikata, 2014, 202). Pendapat tersebut dipertegas lagi oleh Ampaire 
(2014,75) dalam penelitiannya di Uganda, bahwa perempuan tidak 
mendapatkan kesempatan yang lebih besar dibanding kaum lelaki 
untuk memanfaatkan peluang akses terhadap input (sumber kredit), 
informasi tentang tuntutan kualitas produk oleh pembeli, formasi 
jaringan pasar, pelatihan manajemen dan penyuluhan, informasi harga 
pasar. Keterbatasan akses tersebut dengan sendirinya akan menjadi 
hambatan dalam proses peningkatan produksi yang berorientasi pasar. 

Selain hal-hal yang telah dikemukakan di atas, masih ada juga 
ketimpangan yang sering menjadi sorotan dalam kehidupan 
masyarakat. Antara lain  ketimpangan gender dimana peran 
perempuan dalam pembangunan masih rendah. Meskipun demikian 
keterlibatan perempuan dalam menopang kelanggengan rumah tangga 
masih juga dibentuk dalam bingkai budaya lokal. Peran ganda 
perempuan tidak saja dalam hal menyiapkan kebutuhan rumah tangga 
melainkan juga dalam upaya kegiatan produktif. Hal ini juga terkadang 
masih menjadi tantangan karena dalam konteks patrilineal kaum 
perempuan khususnya di pedesaan masih juga mendapatkan tempat 
yang sangat mulia menurut tradisi masyarakat lokal. 

Diskriminasi dan disparitas gender umumnya dalam sistem 
sosio-ekologi (perikanan, agribisnis-budaya, peternakan, dan 
kehutanan) dengan hasil yang tidak setara  menghalangi proses 
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pembangunan inklusif (Koralagama, 2017: 4). Peran perempuan juga 
masih dipengaruhi oleh budaya yang dianut oleh masyarakat. 
Disamping itu perilaku mereka juga didominasi oleh sistem sosial dan 
norma dalam kelembagaan lokal. Wadah lokal menjadi simbol 
keberadaan kelompok masyarakat yang mengatur tata kehidupan 
bersama. Kontribusi kelembagaan lokal terhadap anggota masyarakat 
atau rumah tangga perlu dipahami lebih dalam terkait dengan budaya 
setempat. 

Peran perempuan dalam mendukung kemiskinan tidak 
berakhir dalam rumah tangga karena kemiskinan artinya tidak 
memiliki kemampuan ekonomi yang menopang kehidupan rumah 
tangga yang jumlahnya melebihi 5 orang. Perempuan bertugas untuk 
melahirkan anak dan mengasuhnya. Dalam masyarakat di pedesaan 
yang menganut sistem perkawinan patrilineal yang justru menekankan 
bahwa laki-laki lebih berkuasa, hal seperti ini tentunya menjadi 
persoalan tersendiri. Seorang isteri harus bisa melahirkan anak laki-laki 
karena dianggap menjadi penerus keturunan. Jika seorang isteri belum 
mendapatkan anak laki-laki, wajib melanjutkan tugas itu. Adanya 
pembatasan area kerja yaitu perempuan menyelesaikan pekerjaan di 
dalam rumah dan laki-laki bekerja di luar rumah, hal itu sangat 
mendominasi mindset warga masyarakat.  

Dalam kenyataannya, kemiskinan menurut rumah tangga di 
wilayah T’eba dapat dikelompokan dalam istilah  ma’mui artinya 
kelompok ini tidak memiliki kekayaan apapun dalam rumah tangga. 
Sementara itu kelompok yang berkata misus pom merupakan 
kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pada saat 
diperlukan. Sedangkan ketika dikatakan ka nmui fa merupakan 
kelompok yang masih memiliki kekayaan akan tetapi tidak akan 
mengakui atau  jujur menyebutkan kekayaannya (merendahkan 
martabatnya). Terlihat di sini bahwa faktor ekonomi menjadi ukuran 
pengelompokkan kemiskinan tersebut. Sedangkan hal  lainnya 
merupakan akibat dari faktor ekonomi. Misalnya rumah tangga yang 
tidak memiliki uang maka anak-anaknya tidak dapat disekolahkan, 
selain itu mereka juga tidak mampu menyelenggarakan pesta adat.  
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Pengembangan PerempuanPengembangan PerempuanPengembangan PerempuanPengembangan Perempuan    

Secara umum biasanya diketahui bahwa sistem dan wawasan 
berpikir setiap individu merupakan hasil pendidikan awal. Hal seperti 
ini pada dasarnya sangat bermanfaat untuk turut menunjang  sistem 
kepemimpinan bagi berbagai kalangan, hingga dapat  mencapai tujuan 
kehidupan bersama secara lebih harmonis (Briscoe, 2015: 5). Dalam 
bingkai berbeda, rumah tangga petani perlu diberi pemahaman untuk 
membuat keputusan sehingga berani bertindak keluar dari kemelut 
hidup, termasuk proses pengembangan daya tahan kaum perempuan. 
Pendidikan anak perempuan tidak berkesinambungan artinya ekonomi 
keluarga tidak memadai untuk proses kelanjutan aktivitas pendidikan 
anak di desa.  

 Terkuak bahwa pada salah satu kajian dalam era sekarang ini, 
kaum perempuan sudah dapat berkiprah di lingkup organisasi di 
tingkat desa atau kecamatan bahkan kabupaten. Dalam aktivitas di 
tingkat desa, perempuan masuk dalam kelompok PKK, kelompok usaha 
perempuan dan kelompok tani perempuan. Di desa dalam pengambilan 
keputusan baik di tingkat rapat desa maupun dalam Musyawarah 
Pembanguan Desa (Musrambangdes), kelompok perempuan 
mengusulkan program-program seperti menghidupkan dapur bersama, 
bantuan usaha untuk beternak ayam dan babi serta masalah kebersihan 
lingkungan.Berdasarkan pengalaman para responden, dalam dinamika 
rapat dan FGD, jika laki-laki terlalu dominan dalam percakapan maka 
kelompok perempuan akan meminta supaya pemimpin rapat memberi 
kesempatan kepada kaum ibu dan mengatakan “stop dulu, biar kita 
(perempuan) yang diberi kesempatan berpendapat”.41 Jadi kaum 
perempuan tidak akan sungkan untuk meminta porsi berbicara. Jika 
sampai terjadi bahwa tidak banyak perempuan yang mengikuti rapat di 
desa, hal itu dikarenakankesibukandi kebun untuk menanam sayur 
atau mengurus anak. Tetapi perempuan juga tidak bersemangat untuk 
mengikuti rapat di tingkat desa karena rapat berlangsung dalam waktu 
yang terlalu lama sehingga menunda pekerjaan  di rumah tangga. 

 
41Bdk. salah satu hasil penelitian pada tahun 2011, kerja sama dengan Dinas 
Pemberdayaan Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Timur.  
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Demikianlah terjadi bahwa, ternyata ada proses pengembangan yang 
cukup siginfikan mengenai peran dan fungsi kaum perempuan dalam 
masyarakat setiap hari.42    

Sementara itu, proses pendidikan dalam rumah tangga 
dilakukan secara kontekstual dengan metode dan praktek untuk 
membentuk pengalaman individu. Misalnya kegiatan menenun 
merupakan kewajiban bagi seorang anak perempuan sehingga pada 
awalnya mereka selalu diberi tanggung jawab untuk menggulung 
benang. Dalam proses tersebut kepada si anak akan diajari atau 
ditunjukkan cara menggulung benang yang benar. Demikian pula 
mereka bertanggungjawab dan wajib ikut menyiapkan bahan tenunan 
(non abas, teun). Ketika tidak ada tenaga lainnya maka suami 
dilibatkan dalam proses menyiapkan tenunan (non abas) yang sama. 
Artinya kerjasama antara perempuan dan laki-laki sangat diperankan 
dalam iklim kehidupan rumah tangga. Proses yang dibangun dalam 
pendidikan rumah tangga adalah membangun atau membentuk 
karakter menuju kemandirian individu, akan tetapi hal ini masih 
terbatas pada aktivitas rutin dalam rumah tangga.43 

Budaya pendidikan yang digunakan dalam keluarga adalah 
budaya kekerasan. Ibu menghukum setiap anak yang suka bermalas-
malasan. Anak yang sering beragumen atau melawan dan salah 
menyelesaikan pekerjaan, mereka itu dididik untuk tidak boleh salah 
atau melakukan kesalahan yang sama. Kebiasaan seorang ibu memberi 
hukuman pada anak pada satu sisi (a) merupakan pola pemaksaan yang 
tidak pernah memberi kesempatan kepada anak untuk mengenal 
kesalahan bertindak. (b) Namun pada sisi lain, inilah cara manusiawi 
zaman doeloe untuk terus memberi pelatihan yang konkret kepada 
anak-anak dalam konteks kehidupan keluarga. Manusia dan 
masyarakat saat itu tidak pernah dengan kritis memberi tanggapan, jika 
terjadi hal-hal yang tidak bersahabat mengukur pertimbangan zaman 
sekarang ini.  

 
42FGD dijalankan pada malam hari dengan alasan, kaum perempuan memiliki waktu 
yang mencukupi untuk berpartisipasi di dalam kesempatan tersebut.  
43Pemikiran di atas ini berdasarkan hasil wawancara dengan hampir semua warga 
masyarakat setempat. 
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Dengan demikian nampaknya seorang ibu lebih cenderung 
mewariskan pengetahuan dengan cara kekerasan kepada anak-anak 
dan cucu cicitnya. Manusia dan masyarakat tidak berkeberatan oleh 
karena tindak kekerasan yang dilakukan di rumah, bukan untuk tujuan 
kekerasan itu sendiri, melainkan bertujuan luhur, yakni untuk 
mencipta sebuah kehidupan masa depan yang lebih bahagia dan 
sejahtera, terutama bagi anak-anak. Cita-cita hidup rumah tangga 
menjadi semakin berkembang justru karena tindakan para ibu juga 
menjadi semakin maju seirama dengan perubahan dan perkembangan 
dalam kebersamaan setiap hari. Cara kerja para ibu memang tidak 
terlihat secara kasat mata, namun memberi pengaruh sangat besar bagi 
kehidupan rumah tangga setiap hari. Sebagaimana telah disebutkan, 
kebutuhan dalam rumah tangga, termasuk di dalamnya berbagai 
keperluan kepala keluarga yakni para bapak dan anak-anak, hal itu 
selalu menjadi tugas dan tanggungjawab tidak kelihatan bagi para ibu 
di rumah tangga.     

Perubahan selanjutnya yang terjadi adalah orientasi anak 
hanya sebatas pada kebiasaan hidup dari orangtua, dan sementara itu 
mereka tidak diberi kesempatan untuk menumbuhkan karakter 
individu secara lebih bebas. Konstruksi kehidupan manusia dalam 
rumah tangga tidak pernah berkembang meleset dari sistem yang 
sudah lama terpola dan diwariskan dari para leluhur. Hal seperti ini 
juga yang terbawa dalam pendidikan formal, dengan  masih 
dipengaruhi lagi oleh kondisi pendidikan orangtua yang rendah. Pola 
dan sistem pendidikan tradisional memang tidak tertulis, namun selalu 
dikontrol dengan sangat ketat oleh berbagai aturan, tradisi dan budaya 
masyarakat yang memang dinilai sangat baik dan menguntungkan 
dalam sejarah  kehidupan manusia dan masyarakat. Berbagai aturan 
dalam masyarakat berkenaan dengan kehidupan rumah tangga atau 
keluarga selalu dinilai baik (bonum commune) oleh masyarakat karena 
selalu berdampak positif bagi kehidupan manusia dan masyarakat 
setiap hari. 

Walau pada sisi tertentu dinilai bahwa orientasi pada rutinitas 
kegiatan bahkan tidak akan membentuk kebebasan bagi anak untuk 
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menemukan sesuatu yang baru atau bentuk lain, termasuk naluri 
bisnis. Pada sketsa dan skema yang sangat menarik dalam pola 
pendampingan anak-anak, hal yang selalu dilakukan oleh kaum ibu di 
rumah tangga, mesti selalu didukung atau diapresiasi secara positif. Jika 
dibanding dengan cara yang modern seperti sekarang, sebetulnya tidak 
benar juga bahwa sistem doeloe tidak memberi kebebasan kepada 
anak-anak untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki 
dalam diri mereka masing-masing. Kondisi kehidupan seperti terlukis 
di atas ini memberi akibat bagi rumah tangga bahwa orientasi anak 
adalah ingin menjadi pekerja, dan bukannya pada usaha untuk selalu 
mau mencipta kerja. Sementara itu pula rumah tangga di pedesaan 
belum memiliki pemahaman yang luas sehingga tidak dapat 
memanfaatkan jaringan informasi melalui perkembangan teknologi 
sebagai sumber informasi peluang aktivitas ekonomi.   

Aktivitas Perempuan Aktivitas Perempuan Aktivitas Perempuan Aktivitas Perempuan ddddalam Kondisi Kemiskinanalam Kondisi Kemiskinanalam Kondisi Kemiskinanalam Kondisi Kemiskinan    

Secara tegas dapat dikatakan di sini bahwa setiap perempuan 
dapat melakukan aktivitas yang dapat mengatasi kemiskinan rumah 
tangga. Dalam arti para perempuan dapat membebaskan masyarakat 
dan rumah tangga dari suasana kemiskinan yang lazim disebut 
kelaparan atau tidak dapat makan, menjadi kondisi kehidupan yang 
penuh dengan sukacita. Walau keterlibatan mereka hanya sebatas 
upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, namun hal yang 
biasa dan sangat sederhana ini dapat mengerucut pada tindakan sangat 
penting bagi proses pengentasan kemiskinan dalam masyarakat setiap 
hari. Sering bisa saja terjadi bahwa mereka tidak membayangkan 
kemiskinan yang dialami dan dampaknya terhadap kelangsungan 
rumah tangga. Hal itu tersebab oleh karena mereka senantiasa merasa 
cukup dalam menjalani kehidupan, dan hal-hal seperti itu justru 
menjadi tugas pokok dari kaum lelaki (kepala rumah tangga, atau 
bapak keluarga). Kesibukan seorang perempuan atau ibu adalah selalu 
berpikir dengan lebih serius untuk mencukupi kebutuhan makan pagi, 
siang dan malam dari keluarga. Hal seperti inilah yang menjadi 
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tuntutan minimal bagi tugas dan tanggungjawab seorang ibu dalam 
setiap rumah tangga setiap hari.44 

Penelitian yang mendalam mengenai persepsi kepala rumah 
tangga tentang kondisi kemiskinan yang dialami bertahun-tahun, hal 
itu harus diperhitungkan juga dengan dinamika kehidupan manusia 
dan masyarakat setiap hari. Salah satu kenyataan yang diperoleh adalah 
ketika salah satu kepala rumah tangga miskin ditanya apakah anda mau 
hidup seperti kondisi kehidupan yang sekarang, maka secara spontan 
dijawab seperti berikut, Au ka loim fa he usus pok, yang secara 
harafiah berarti saya tidak mau hidup susah. Jawaban ini merupakan 
pernyataan sikap seorang kepala rumah tangga yang arif bijaksana. 
Walau dalam kenyataan hidup setiap hari kegiatan yang dilakukan 
hanya sebatas menenun kain adat dan menjual kepada pembeli, serta 
usaha menawarkan jasa menenun dengan besarnya tarif sesuai dengan 
motif tenunan. Prakiraan usaha tersebut antara lain, biasanya yang 
bermotif umum, menghargai jasa yang dipatok berupa uang atau 
dibayar kemudian dengan perhitungan materi sebesar padi sebanyak 1 
karung (45 kg), yang dapat dikonversi menjadi Rp 150.000.  

Hal itu agak berbeda bagi proses pembuatan motif buna, 
semacam tenunan dengan merangkai hiasan pada kain tenun dengan 
sistem aplikasi yang agak rumit dan konstruktif. Jenis tenunan seperti 
ini dihargai dengan padi sebanyak 2 karung atau senilai Rp 300.000. 
Perbedaan penetapan tarif ini didasarkan pada usaha memproses 
benang dan berbagai aplikasi model tenunan serta lamanya pekerjaan 
menenun. Strategi memasok harga tenunan seperti ini memang tidak 
tetap, dalam arti selalu sesuai dengan kemampuan setiap ibu rumah 
tangga untuk menentukan serta melobi biaya yang telah digunakan 
selama proses tenunan berjalan. Sering terjadi bahwa para pembeli 
dapat memetik keuntungan sebesar-besarnya oleh karena daya tawar 
yang sedemikian rendah, ketika berhadapan dengan ibu-ibu yang 
sungguh-sungguh membutuhkan uang karena situasi sangat mendesak 

 
44Pemikiran yang tersaji di dalam uraian ini, bahkan semua sub bagian 4.3.4 merupakan 
hasil wawancara dengan warga masyarakat, baik pada kesempatan FGD, maupun juga 
pada saat in depth interview dengan beberapa sesepuh warga atau toloh masyarakat 
yang dipilih khusus. 
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misalnya. Sementara itu, bisa juga terjadi bahwa hasil tenunan 
disimpan dalam waktu yang relatif lama oleh karena tidak ada orang 
yang datang untuk menawar barang-barang tenunan tersebut.     

Sisi lain yang dapat disampaikan di sini, antara lain berkenaan 
dengan hakekat pekerjaan kaum ibu yang sedang dilakukan, ternyata 
hal itu hanyalah sebatas kegiatan rutin dan adapun hal itu dilakukan 
untuk menghasilkan makanan untuk hari ini. Itu berarti paradigma 
kegiatan yang dilakukan kaum perempuan, sama sekali tidak 
berdampak untuk mempersiapkan sebuah masa yang relatif panjang, 
mereka bekerja hanyalah untuk kebutuhan jangka pendek, keperluan 
yang terbatas hari ini saja. Oleh karena itu persepsi yang dibangun di 
sini justru berakibat pada klaim mengenai kemampuan kaum 
perempuan yang sama sekali tidak diperhitungkan untuk 
mengentaskan fenomena kemiksinan yang sedang dihadapi secara 
massal misalnya. Hal seperti ini juga sebetulnya tidak beralasan oleh 
karena justru keterlibatan kaum perempuan dengan hal-hal yang 
berkenaan dengan kebutuhan setiap hari itulah, yang dapat menjadi 
peluang untuk menyelesaikan berbagai persoalan berkaitan dengan 
proses mengentaskan kemiskinan tersebut. Jika dibandingkan dengan 
adanya bantuan pemerintah atau pihak lain, memang hal itu selalu 
dapat diukur dengan dan dalam jumlah yang relatif banyak serta 
kelihatan secara nyata. Namun sekali lagi harus diingat bahwa hal 
seperti itupun hanyalah bersifat temporer dan tidak dapat mengakhiri 
kemiskinan yang dialami rumah tangga.     

Optimisme yang selalu harus dibangun dalam kerangka pikir 
positif adalah bahwa di mana-mana kaum perempuan senantiasa 
memberi kontribusi sangat besar terhadap ekonomi masyarakat dan 
rumah tangga. Dalam posisi seperti itu kaum perempuan terutama 
berperan sebagai kunci dalam proses produksi pangan, pengadaan, 
persiapan, ketahanan pangan keluarga dan bahkan tradisi dan budaya 
pengaturan manajemen keluarga (Koralagama, 2017: 3). Perempuan 
juga berperan dalam produksi tanaman lokal berupa singkong sebagai 
bentuk  peningkatan ekonomi keluarga (Onwudiwe, 2014: 9, 
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Olorunsanya 2014: 66), dan tanaman pertanian lainnya berupa padi, 
jagung dan tanaman hortikultura. 

Dalam konteks lokasi penelitian, jika pekerjaan dikelompokkan 
menurut skema dan sketsa keterlibatan kaum perempuan berdasarkan 
waktu kerja, maka diperoleh hal-hal berikut secara berurutan logis: 
menenun kain, memasak untuk makan pagi, sore dan malam, 
memelihara sapi, membersihkan jerami di dekat rumah, menyapu 
rumah, mencuci pakaian, menimba air, mengumpulkan kayu bakar, 
memotong rumput untuk sapi paron, menggendong anak, dan 
melayani suami pada malam hari merupakan agenda kegiatan seorang 
ibu rumah tangga. Serentak itu jugalah yang menjadi tugas utama 
kaum perempuan di daerah-daerah pedesaan. Oleh karena itu ada 
kesan bahwa bagi kaum perempuan memang ada beban kerja yang 
melampaui kapasitasnya.    

Ketika anak perempuan masih berada pada sekolah dasar, 
mereka selalu sudah terlebih dahulu dididik untuk bekerja dengan 
mengikuti agenda-agenda tersebut di atas. Walau ada prinsip sederhana 
yang dimiliki manusia dan masyarakat di daerah penelitian bahwa 
perempuan selalu dibiasakan untuk melakukan pekerjaan yang mudah 
dan ringan. Dalam arti bahwa dari urutan agenda kegiatan seorang 
perempuan, memang hal itu disesuaikan dengan kondisi usia anak-
anak yang sedang dididik dengan penuh perhatian agar kelak mereka 
dapat tampil dengan perkasa sebagai seorang sosok perempuan 
bermartabat yang dapat melakukan tugas dan kewajibannya. Tanggung 
jawab sosial ini merupakan sebuah tradisi dan serentak budaya rumah 
tangga yang dilakukan oleh keluarga-keluarga di daerah pedesaan. Ini 
merupakan sebuah harta karun warga masyarakat yang selalu 
dipelihara dengan sangat tertib dan konstruktif ke depan.  

Alasan beban pembinaan dan pendampingan anak-anak 
senantiasa haruslah disesuaikan dengan usia anak oleh karena banyak 
alasan berkenaan dengan aspek kesehatan. Jika misalnya anak-anak 
diberi tugas untuk menarik berat beban yang malampui 50 kg, maka 
akan terjadi  penyakit ambeien (istilah Uab Meto: mat’na poi atau 
dalam bahasa Indonesia diterjemahkan secara harafiah dengan istilah 
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yang halus, mata keluar). Perempuan dianggap memiliki kemampuan 
yang terbatas fisiknya oleh karena itu mereka tidak boleh menangani 
pekerjaan yang berat. Alokasi pekerjaan telah dibagi secara turun-
temurun dalam perspektif tradisi, kebiasaan dan budaya. Perempuan 
juga masih diakui sebagai individu sangat berperan dalam upaya 
memberi anak sehingga perlu juga dijaga suami kecuali dalam hal-hal 
tertentu. 

Dalam spektrum rumah tangga, pendidikan yang dilakukan 
oleh seorang ibu terhadap anak perempuan sebatas pewarisan 
pengetahuan atau nilai menenun melalui praktek secara langsung dan 
terus-menerus melalui proses lisan atau praktik mengerjakan apa yang 
hendak diwariskan. Sistem produksi seharusnya menjadi bagian sangat 
penting akan tetapi juga harus dibekali untuk bisa sampai pada proses 
pemasaran. Peran perempuan juga masih dipengaruhi oleh faktor 
patriarki. Dengan demikian sebagai konsekuensinya bahwa perempuan 
akan menjadi keluarga laki-laki, sehingga ia tidak berhak memiliki 
pembagian harta keluarga. Budaya bagi masyarakat pedesaan 
merupakan dasar pijak kelompok masyarakat tersebut. Kehidupannya 
harus diatur sesuai norma dan nilai yang berlaku. Nilai-nilai tradisional 
yang dimiliki masyarakat misalnya di Malaysia sangat urgen dalam 
sistem pertanian modern dan menjadi kunci prinsip untuk 
sustainability programme (Mamat, 2016: 106) . Temuan Mamat 
dipertegas lagi dalam hasil penelitian di Desa Mpondoland, Afrika 
Utara, bahwa budaya lokal tidak dilihat sebagai tourist atraction 
melainkan sebagai sumber pengembangan berbasis masyarakat 
misalnya budaya makanan lokal (local food resources) dapat 
meningkatkan pendapatan masyarakat (Giampiccoli, 2012: 101). 

Pada scope berbeda, D’Ambrosio (2016), menunjukkan jenis 
produk pangan yang masih dibudidayakan karena alasan faktor budaya 
dan bernilai ekonomis. Akan tetapi rumah tangga di pedesaan kurang 
memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis tanaman tersebut. Budidaya 
tanaman rumah tangga petani baru sedikit yang melihat peluang 
permintaan pasar dan kebutuhan konsumsi rumah tangga. Sementara 
strategi budaya konformis (masyarakat terbuka) dapat menciptakan 
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akses jaringan sosial dan etos kerja sehingga mendukung interaksi 
sosial dan meningkatkan manfaat ekonomi (Shubin, 2010: 565).  

Kegiatan ekonomi yang berbasis budaya telah ditinggalkan 
masyarakat lokal dan tidak diwariskan kepada generasi berikutnya, 
meskipun hal itu mengandung nilai ekonomis. Oleh karena itu kajian 
peningkatan ekonomi konteks budaya sangat penting untuk merespon 
trend permintaan pasar terhadap produk lokal yang berbasis 
keunggulan lokal. Nilai-nilai budaya merupakan aset yang dapat 
direkayasa atau dikembangkan menjadi produk unggul dan berdaya 
saing, sehingga ke depan hal itu dapat meningkatkan pendapatan 
kelompok rumah tangga. Masyarakat pedesaan tidak hanya bangga 
memiliki modal budaya, akan tetapi kekayaan budaya yang sama harus 
sedapat mungkin dikembangkan menjadi strategi anti kemiskinan 
(Shubin, Ibid).  

Nilai dan gagasan untuk mengatasi masalah kemiskinan hanya 
dapat dijelaskan dengan menggunakan wujud pengalaman praktek 
kehidupan setiap hari. Masyarakat lokal mempertahankan praktik 
perilaku berdasarkan kepercayaan yang sulit diubah meskipun salah 
dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan (Abraar, 2012: 9). 
Misalnya budaya miskin masih mendominasi keputusan masyarakat 
untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini senada dengan temuan 
kebijakan pemerintah di Provinsi Shanxi untuk melakukan relokasi 
petani agar memperbaiki standar hidup mereka namun sikap petani 
tersebut tidak mau berubah, mereka masih tetap mempertahankan 
standar hidup asli dan bahkan kondisi hidupnya lebih rendah dari 
sebelumnya (Xu,2016: 150). 

Faktor budaya telah membentuk persepsi anggota kelompok 
rumah tangga dan menyatu sehingga pola berpikir dan bertindak 
sangat besar dipengaruhi oleh kemapanan tatanan kelompok. Misalnya 
mayarakat pedesaan yang sangat loyal dan taat pada aturan keluarga 
dan budaya, tentu akan sulit untuk segera mengubah kebiasaan hidup 
mereka. Peran perempuan juga masih dipengaruhi oleh budaya yang 
dianut oleh masyarakat. Disamping itu perilaku mereka juga 
didominasi oleh sistem sosial dan norma dalam kelembagaan lokal. 
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Wadah lokal menjadi simbol keberadaan kelompok masyarakat yang 
mengatur tata kehidupan bersama. Karena itu kontribusi kelembagaan 
lokal terhadap anggota masyarakat atau rumah tangga perlu dipahami 
lebih dalam terkait dengan budaya setempat.  

Peran perempuan dalam rumah tangga petani di pedesaan 
sepertinya terjadi eksploitasi tenaga kerja perempuan yang tidak 
mengenal batas waktu. Perempuan menjadi tumpuan laki-laki baik 
untuk kegiatan di dalam rumah maupun di luar rumah. Peran ibu 
rumah tangga juga dapat dilakukan dengan berbagai upaya antara lain 
mengatur kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, misalnya ibu 
rumah tangga mengatur jadwal bangun pagi lebih awal, adanya 
kesepakatan dan saling pengertian dengan anggota keluarga untuk 
membagi pekerjaan (Latif, 2018: 288). Kemiskinan rumah tangga petani 
dapat juga dientaskan melalui pendekatan analisa rantai nilai (value 
chain), yaitu mulai dari hulu hingga hilir usaha yang berbasis mata 
pencaharian masyarakat lokal menurut budaya, ekonomi dan pasar 
sebagai program pengembangan masyarakat pedesaan (Neilson, 2014: 
271). 

 

Perubahan MasyPerubahan MasyPerubahan MasyPerubahan Masyarakatarakatarakatarakat    

Satu hal yang selalu mengemuka dari uraian sepanjang bagian 
ini adalah kenyataan mengenai dinamika perubahan yang terjadi dalam 
masyarakat. Seraya berkaca pada pemikiran pakar antropologi Roger 
M. Keesing, akan diperlihatkan rumusan mengenai relasi atau 
hubungan antara budaya dan masyarakat. Walau dalam penjelasan ini 
lebih ditekankan peran atau fungsi perempuan. Hal pokok yang 
seharusnya diperhatikan berkenaan dengan bahasan mengenai 
perubahan masyarakat adalah seberapa jauh warga masyarakat 
menyadari hubungan antara budaya atau tradisi dan warisan dengan 
kehidupan masyarakat secara umum. Manusia dan masyarakat yang 
menjadi sasaran pembicaraan kita tidak pernah terlepas dari diskusi 
mengenai hubungan yang sama, yakni antara budaya dan masyarakat. 
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Dalam arti budaya sebagai konteks umum, dan masyarakat sebagai teks 
yang berada dalam ruang lingkup tradisi dan budaya. 

 Dinamika kehidupan masyarakat tidak pernah tabula rasa 
terhadap perubahan yang dialami manusia. Sebaliknya setiap 
perubahan yang terjadi akan menjadi tidak bermakna jika tidak 
menyentuh kepentingan manusia dan masyarakat. Memang 
sebenarnya tidak masuk akal jika dibahas perubahan pada ruang 
hampa, di mana manusia dan masyarakat tidak dilibatkan secara 
kultural. Oleh karena itu apapun peringkat perubahan (sosial) yang 
terjadi, hal itu selalu bersentuhan dengan kehidupan manusia dan 
masyarakat. Dengan demikian secara tegas haruslah dikatakan di sini 
bahwa perubahan yang memilik arti dan makna selalu berkaitan 
dengan kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari.       

Perempuan dan Manajemen Rumah TanggaPerempuan dan Manajemen Rumah TanggaPerempuan dan Manajemen Rumah TanggaPerempuan dan Manajemen Rumah Tangga    

Judul sub bagian ini sebetulnya bisa menjadi kesimpulan 
sementara dari seluruh uraian dalam disertasi ini ketika semua 
persoalan dikembalikan kepada kaum perempuan itu sendiri untuk 
mengatur tata kerja rumah tangga yang lebih dinamis. Dengan 
demikian dapatlah dikatakan di sini bahwa masalah kemiskinan sangat 
membutuhkan peran dan fungsi sosial seorang perempuan. Tradisi dan 
budaya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, juga menekankan 
hal yang sama, yakni seberapa jauh kedudukan seorang perempuan di 
dalam usaha mengentaskan kemiskinan dalam rumah tangga. 
Kontribusi perempuan terhadap penurunan kemiskinan di pedesaan 
sangat besar, walau dalam kenyataan setiap hari mereka sebetulnya 
berpendidikan rendah (Khan, 2017: 217). Pada sisi berbeda, namun 
dalam nada hampir sama, selalu terjadi bahwa aspek pendidikan 
menjadi sorotan bahwa pola pendidikan anak belum berperspektif 
gender (Rengiwur, 2015: 1).  

Disamping itu sekali lagi adanya perpaduan antara multi aspek 
yakni faktor ekonomi, sosial dan agama, yang memang selalu ikut 
secara bersama-sama memengaruhi status persamaan hak antara  
perempuan dan laki-laki. Misalnya perempuan kurang mendapat 
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perhatian oleh karena mereka kelak masuk dalam keluarga besar kaum 
laki-laki dan menjadi tanggung jawab mereka (Sembiring, 2018: 102). 
Pendapat seperti ini dipertegas lagi oleh Ampaire ( 2014), dalam 
penelitiannya di Uganda, bahwa perempuan tidak mendapatkan 
kesempatan yang lebih besar dibanding kaum lelaki untuk 
memanfaatkan peluang akses terhadap input (sumber kredit), dan 
bahkan lebih dari itu yakni persoalan sekitar informasi tentang 
tuntutan kualitas produk oleh pembeli, formasi jaringan pasar, 
pelatihan manajemen dan penyuluhan, informasi harga pasar. Terlihat 
di sini adanya fenomena mengenai praktek hidup tidak adil, yang tidak 
memberi peluang kepada kaum perempuan untuk menentukan 
berbagai kebijakan yang langsung berdampak bagi kehidupan rumah 
tangga. 

Gambaran di atas jelas-jelas menunjuk pada adanya sebuah 
praktek hidup setiap hari, yang memberi pemahaman mengenai 
terjadinya ketidaksetaraan gender dalam produksi pertanian dan pada 
gilirannya membias pada dinamika kehidupan gender, yakni mulai dari 
perencanaan hingga penggunaan hasil pertanian (Tsikata, 2014: 202). 
Akan tetapi kepala rumah tangga di pedesaan telah mempraktekan 
manajemen rumah tangga secara tradisional dan hal itu berjalan seturut 
dinamika kehidupan budaya yang dapat diterima secara umum dan 
lebih meluas. Justru karena itulah maka hal ini telah diwariskan dan 
menjadi budaya lokal berkenaan dengan berbagai pemahaman 
berkenaan dengan peran perempuan di daerah pedesaan. Di dalam 
kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari, apa yang dinilai sebagai 
sesuatu yang memenuhi tradisi dan budaya, hal itu selalu menjadi 
sangat sulit untuk disandingkan dengan berbagai perubahan yang 
terjadi dalam masyarakat setiap hari. Dalam arti bahwa masyarakat 
selalu setia melaksanakannya walau kenyataannya tidak berdampak 
positif bagi kehidupan kaum perempuan setiap hari. 

Sehingga persepsi yang dibangun adalah terjadinyainequality 
dalam kehidupan rumah tangga di kawasan pedesaan. Di sela-sela 
pemahaman yang memang berlandaskan pada tradisi dan budaya, 
terselip juga praktek yang diakui bahwa selama ini perempuan 
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berperan ganda dan lebih dominan untuk mengatur rumah tangga. 
Pada saat seluruh kekayaan telah berubah menjadi makanan dan uang, 
maka yang menentukan penggunaannya adalah kaum perempuan 
(selaku kepala rumah tangga). Misalnya makanan yang telah berada di 
atas lumbung, hal itu selalu diatur oleh seorang isteri (perempuan). Hal 
ini sesuai dengan tradisi dan budaya masyarakat di daerah penelitian 
justru mengenal salah satu kebiasaan mendasar yakni kaum laki-laki 
tidak diperkenankan menaiki lumbung makanan karena hal seperti itu 
dinilai sebagai hal yang tabu. Uang yang telah disimpan oleh seorang 
isteri akan diatur pemanfaatannya sesuai kepentingan rumah tangga. 
Laki-laki hanya memiliki kewajiban untuk mengadakan makanan dan 
uang.  

 Sehingga menjadi sangat jelas bagi kita bahwa surplus atau 
defisit makanan dan keuangan rumah tangga memang sangat 
tergantung pada pengelolaan oleh seorang isteri (kaum perempuan). 
Seluruh perencanaan dan penggunaan kekayaan yang dimiliki 
merupakan wewenang dan tanggung jawab isteri (perempuan) 
sehingga mereka acapkali disebut sebagai manajer rumah tangga. 
Dengan demikian peran isteri adalah penggunaan pendapatan atau 
kekayaan, sedangkan suami bertanggungjawab terhadap sumber-
sumber pendapatan atau kakayaan yang sama. Aura kehidupan tradisi 
dan budaya mengenai pembagian kerja semakin dapat dipahami 
dengan melihat serta mengkaji lebih dalam fenomena dari praktek 
seperti digambarkan di atas. Bahkan dengan kekuatan yang dimiliki 
kaum laki-laki mereka bekerja  membanting tulang untuk 
mendapatkan sesuatu, kemudian untuk mengatur penggunaannya, 
kaum perempuan yang dikenal  lemah-lembut itulah yang menata serta 
mengatur pola pemakaiannya dalam rangka memenuhi semua 
kebutuhan anggota rumah tangga.  

 Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah hal seperti di atas itu 
masih dilakukan dalam rangka memperkuat pengaruh dampak tradisi 
dan budaya manusia dan masyarakat? Ternyata hal seperti ini telah 
berubah dengan tidak merombak keyakinan berbagai tingkah laku 
rumah tangga yang azasi. Dalam arti perubahan masyarakat berjalan 
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seirama dengan respek yang tulus dari manusia dan masyarakat 
mengenai keunggulan tradisi dan budaya. Oleh karena itu peran dan 
fungsi perempuan sebagai tulang punggung untuk mengatur 
manajemen rumah tangga juga haruslah diperluas dengan melihat 
pengaruh perubahan masyarakat yang semakin cepat dari waktu ke 
waktu. Untuk mememuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, 
telah terjadi pergeseran dari produksi pertanian ke produksi non-
pertanian. Dampak dari pergeseran pemahaman mengenai peran dan 
fungsi perempuan, sebetulnya tidak menggeser makna dan arti yang 
telah disepakati dalam tradisi dan budaya.  

 Karena itu yang seharusanya diperhatikan adalah seberapa jauh 
perilaku sosial kaum perempuan sudah mulai masuk dalam hitungan 
pada berbagai model perubahan yang ada dalam masyarakat setiap hari. 
Berbagai hal krusial dalam dinamika pembangunan yang selama ini 
menjadi beban kaum lelaki, ternyata dapat diletakkan di atas pundak 
kaum perempuan. Misalnya kalkulasi mengenai menurunnya produksi 
pertanian, termasuk produksi jagung, hal itu dapatlah dicari 
penyebabnya pada mengkaji 'seberapa jauh' perilaku sosial kaum 
wanita dalam memberi semangat kerja kepada kaum lelaki. Walau 
usaha diversifikasi usaha meningkatkan pendapatan, umumnya (dan 
lazim) hanya dikaitkan pengaruhnya dalam mengkaji peran dan fungsi 
kaum lelaki. Ujung tombak karya di kebun ada pada pundak kaum 
lelaki, sehingga hasil panen yang kurang misalnya, hal seperti itu 
hendaknya dicari penyebabnya pada keterlibatan kaum lelaki ketika 
mereka aktif mengerjakan lahan pertanian. Kaum wanita hanyalah 
sebagai kekuatan yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, 
dan mempersiapkan ruang lingkup yang kondusif bagi terbukanya 
peluang untuk melakukan usaha mengentaskan kemiskinan.  

 

Kepentingan Masyarakat MiskinKepentingan Masyarakat MiskinKepentingan Masyarakat MiskinKepentingan Masyarakat Miskin    

Tidak dapat disangkal bahwa selama ini praktek yang muncul 
adalah usaha pengentasan kemiskinan telah diusahakan secara 
berjenjang, mulai dari tingkat nasional, hingga ke desa-desa. Bahkan 
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kerja sama tersebut diperluas dengan perhatian secara regional, yang 
ternyata lintas bangsa dan negara. Itu berarti perhatian untuk 
mengakhiri kemiskinan sungguh-sungguh telah menjadi sebuah upaya 
global, yang melibatkan sekian banyak orang dan kepentingan. Pada 
sisi tertentu, hal seperti ini menjadi sebuah bukti mengenai adanya niat 
yang ikhlas  untuk bersama-sama mengakhiri fenomena kemiskinan 
yang senantiasa memborgol kehidupan manusia dalam masyarakat luas. 
Walau usaha yang sama sering dianggap seperti menepuk angin di 
udara oleh karena fenomena kemiskinan yang sama merupakan tanda 
yang sangat khas bagi sebuah kawasan yang sedang bergerak menuju 
perubahan dan pekembangan yang gemilang.     

 Kini bukan menjadi sebuah rahasia lagi bahwa dalam rangka 
membantu rumah tangga pedesaan untuk bisa keluar dari cengkraman 
kemiskinan, banyak pihak yang telah ikut ambil bagian baik pihak 
pemerintah maupun swasta. Bahkan banyak lembaga yang dibentuk di 
tingkat desa, semuanya sepakat berjuang secara bersama-sama 
memerangi gejolak sosial yang semakin mencekik perhatian manusia 
dan masyarakat. Namun demikian karena rendahnya tingkat sumber 
daya manusia dari para rumah tangga pedesaan itu sendiri, maka 
lembaga-lembaga yang telah dibentuk di pedesaan itu hanyalah 
merupakan formalitas yang berorientasi pada keuntungan lembaga dan 
individu, sehingga terjadilah capital flight di mana uang di desa dibawa 
pulang keluar dari desa oleh para pengusaha. Dengan demikian tidak 
ada pemupukan kekayaan di desa. Lembaga-lembaga yang dibangun 
hanyalah bertujuan untuk mengamankan program dan ekploitasi 
potensi lokal. Belum ada lembaga pengawas tingkat desa yang berjuang 
secara lebih riil guna mengentaskan kemiskinan yang ada di daerah-
daerah pedesaan.  

 Pada sisi tertentu, lembaga-lembaga lokal yang terbentuk pun 
hanya karena adanya tuntutan program bantuan dan belum 
dimanfaatkan sebagai kekuatan lokal untuk mengatasi kemiskinan 
rumah tangga. Lembaga-lembaga tersebut lebih mementingkan fungsi 
utamanya, dan belum digunakan sebagai fasilitator dalam pengentasan 
kemiskinan di pedesaan. Hal yang hendaknya diperhatikan dalam 
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kerangka mereview berbagai program yang tidak berdampak bagi 
usaha mengentaskan kemiskinan seperti di atas ini adalah bahwa tidak 
ada perhatian yang serius untuk memberi sesuatu yang bermanfaat bagi 
usaha yang tulus dalam rangka mengentaskan kemiskinan yang sama. 
Itu berarti apa? Selama manusia dan masyarakat berjuang dan berupaya 
untuk mengentaskan kemiskinan, namun tidak memiliki hati untuk 
dan demi kepentingan manusia dan masyarakat di daerah pedesaan, 
maka itu sudah merupakan sebuah awal kegagalan untuk mengurangi 
kemiskinan yang sama.  

 Kata kunci untuk menunjukkan diri bahwa jalan termulus 
untuk mengentaskan kemiskinan adalah berpijak pada berbagai 
kekuatan untuk mengusahakan serta meningkatkan kesejahteraan 
kehidupan manusia dan masyarakat di daerah pedesaan. Dalam 
perjalanan mengusahakan kesejahteraan inilah terdapat dua musuh 
besar yakni (a) pengangguran dan (b) kemiskinan.45 Dua hal ini telah 
dijelaskan dalam beberapa sub uraian sebelumnya. Latar belakang 
pemikiran di atas mengenai dua misi bersama kesejahteraan ini adalah 
bahwa di mana-mana selalu terdengar komitmen global untuk 
menciptakan kesejahteraan bagi kepentingan umum. Fondasi 
kesejahteraan tersebut harus pada tekad yang bulat untuk sedapat 
mungkin mengatasi merembesnya pengangguran, dan sejalan dengan 
itu selalu ada upaya yang tuntas untuk memerangi kemiskinan sampai 
ke akar-akarnya. Dengan kata lain, kesejahteraan akan dengan mudah 
tercipta jika kedua hal itu bisa disingkirkan dari kehidupan manusia 
dan masyarakat setiap hari.  

 Usaha terpuji dan terpandang dalam kerangka menciptakan 
peluang yang kondusif bagi manusia dan masyarakat menuju alam 
kesejahteraan justru ada pada tekad dan komitmen untuk memberi 
jalan yang baik agar pengangguran dan kemiskinan dapat diatasi dari 
lingkungan masyarakat pedesaan. Walau dalam dinding sejarah 
kehidupan umat manusia dan masyarakat di mana-mana, kelaparan 

 
45Bandingkan Kaman Nainggolan dalam tulisannya "Melawan Kemiskinan dan 
Kelaparan di Era Konvergensi Abad 21" dalam Jusuf Sutanto dan Tim (Editor) 
Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hal. 147-
162. 
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dan kemiskinan merupakan sebuah lagu lama, yang selalu merdu 
didengungkan dari zaman yang satu ke zaman yang lainnya. Manakah 
akar terjadinya kelaparan dan kemiskian yang tidak pernah alpa 
menyertai kehidupan manusia dan masyarakat?  

 Jawaban terhadap pertanyaan di atas adalah disharmoni, 
artinya ketika harmoni tidak diperhatikan dengan semestinya dalam 
kehidupan manusia dan masyarakat, maka bayarannya adalah terjadi 
chaos yakni masyarakat hanya bermimpi untuk menemukan 
kesejahteraan yang selalu menjauh dari realitas sosial kehidupan 
manusia dan masyarakat. Pengalaman hidup manusia dan masyarakat 
selalu membuktikan bahwa ketika harmonisasi diperhatikan dalam 
kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari, maka kesejahteraan 
dengan mudah ditemukan di sela-sela kehidupan bersama. Karena itu 
napak tilas yang hendaknya menjadi perhatian utama dalam 
pemahaman seperti ini adalah membina sebuah kehidupan yang 
berkeadilan. Justru pada pundak kehidupan berkeadilan inilah, 
pemahaman mengenai harmoni akan dapat ditemukan makna dan 
artinya yang utuh dan lengkap.  

 Inti dari kehidupan dalam peringkat kebijakan yang 
berkeadilan, selalu tertuju pada beberapa pemikiran sebelumnya. 
Kendati ada sekurang-kurangnya 5 (lima)46 butir keprihatinan yang 
hendaknya menjadi rujukan antara lain. Pertama, pemberdayaan 
masyarakat miskin dan penguatan organisasinya. Ide dasar di balik 
unsur pertama ini adalah bahwa usaha untuk mengentaskan 
kemiskinan tidak pernah berawal dari luar manusia dan masyarakat. 
Arti lugas yang dapat dipetik dari pemikiran ini adalah bahwa ketika 
seseorang dengan tekad dan memiliki komitmen untuk mengentaskan 
kemiskinan, maka manusia dan masyarakat yang mengalami 
kemiskinan selama ini haruslah didekati, diberi proses penyadaran diri, 
dengan memberi mereka berbagai kegiatan agar mereka sendiri dapat 
membantu dirinya sendiri. Justru manusia dan masyarakat akan merasa 

 
46Teks asli yang dikutip dari Nainggolan, justru menyebut sembilan unsur, dan kami 
mengambil lima butir pertama saja, dan yang lainnya melebur secara random dalam 
uraian-uraian kelima unsur pilihan tersebut. 
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dihargai, ketika mereka disadarkan untuk memilik pemahaman yang 
baru dan benar mengenai fenomena kemiskinan yang sedang menjerat 
kehidupan mereka setiap hari (Nainggolan, Ibid. hal.151).  

 Kedua, akses utama yang seharusnya menjadi pilihan adalah 
keberpihakan kepada sumber daya dan tekhnologi. Dalam arti 
sepanjang usaha mengentaskan kemiskinan tidak pernah perduli 
dengan sumber daya, dan bantuan tekhnologi, maka sudah hampir 
pasti harmonisasi tidak mungkin tercipta. Kondisi seperti ini bakal 
menciptakan ruang hampa bagi terciptanya kesejahteraan bagi manusia 
dan masyarakat. Yang dimaksud dengan sumber daya, tidak saja 
kemampuan dan kekayaan alam yang dimiliki, melainkan kecakapan 
dari manusia dan masyarakat untuk selalu mengambil inisiatif ketika 
terjerat suasana yang tidak menyenangkan. Kemudian arti di balik 
kecanggihan tekhnologi, harus dimengerti dalam pemahaman 
mengenai ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk menjemput 
semua peluang yang ada dalam kehidupan setiap hari. Berbagai 
infrastruktur harus dapat dipergunakan sesuai fungsinya masing-
masing agar membantu manusia dan masyarakat untuk mengentaskan 
kemiskinan (Nainggolan,. Ibid). 

 Ketiga, hal yang sangat krusial sebagaimana telah ditekankan 
sebelumnya yakni tekad yang bulat untuk melestarikan tekhnologi dan 
tradisi serta budaya. Pendulum yang herndaknya diperhatikan di sini 
adalah pola pikir, cara berkata dan bertingkah dalam masyarakat 
hendaknya mampu menciptakan harmonisasi, agar kesejahteraan yang 
menjadi cita-cita bersama dapat diperoleh. Keempat, pentingnya 
pendidikan serta berbagai pelatihan bagi masyarakat. Urgensi yang 
dapat dipetik dari unsur keempat ini adalah proses penyadaran manusia 
dan masyarakat mengenai situasi kemiskinan yang menjerat kehidupan 
manusia dan masyarakat setiap hari. Justru ketika manusia dan 
masyarakat mulai sadar akan situasi dan kondisi kehidupan mereka 
setiap hari, maka pada waktu yang sama mereka dapat dibimbing 
untuk segera keluar dari kondisi kemiskinan yang diderita setiap hari.  

 Kelima, akses modal dan pasar yang acapkali menjerat individu 
dan bahkan berbagai kelonmpok manusia. Ketika manusia dan 
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masyarakat menghadapi situasi yang memilukan dari kepemilikan 
modal dan kemampuan bersaing untuk masuk dalam dunia pasar, maka 
fenomena kemiskinan akan menari di atas aura kehidupan manusia dan 
masyarakat setiap hari. Akses modal dapat diatasi dengan cara 
menabung atau hidup hemat untuk memberi peluang bagi manusia dan 
masyarakat guna melibatkan diri dalam proses persaingan pasar bebas. 
Itu artinya kondisi biasa yang dimiliki manusia dan masyarakat, 
tentunya mempersulit mereka untuk masuk dalam dunia pasar bebas.  

Perhatian Pembangunan SemestaPerhatian Pembangunan SemestaPerhatian Pembangunan SemestaPerhatian Pembangunan Semesta    

Pada bagian ini akan dikaji lebih dalam mengenai dampak dari 
dinamika pembangunan itu sendiri, yang ternyata tidak memberi 
makna bagi terciptanya kesejahteraan di antara manusia dan 
masyarakat. Dalam arti, sub bagian ini mencoba  untuk kembali 
merefleksi akar tunggang mengenai pemahaman yang benar mengenai 
dinamika pembangunan.47Hal sangat elementer mengenai dinamika 
pembangunan haruslah dikembalikan pada refleksi yang tuntas 
mengenai jantung karya pembangunan. Paradigma pembangunan dari 
dinamika kehidupan manusia dan masyarakat terletak pada refleksi 
yang tuntas mengenai tujuan dasar dari karya pembangunan yang 
dilakukan selama ini. Dengan demikian pertanyaan yang kiranya 
relevan adalah ‘mengapa perlu diskusi dan kajian mengenai dinamika 
pembangunan?’ Kemudian pertanyaan dapat dialihkan pada rumusan 
berikut, ‘apakah yang menguntungkan dari diskusi dan kajian 
mengenai paradigma pembangunan dalam bingkai usaha 
mengentaskan kemiskinan?   

Dua pertanyaan di atas tidak bisa menghindari tekanan logis 
yang seharusnya diperhatikan yakni mengenai apa yang disebut 
dengan istilah élan vital dari setiap dinamika pembangunan. Cikal 
bakal dari ungkapan elan vital adalah kecerdasan serta komitmen yang 
tunggal untuk selalu berada bersama masyarakat (Neonbasu, 2013: 

 
47Lihat dan bandingkan karya Gregor Neonbasu SVD Prospektif Pembangunan, 
Teropong Strategi dan Pola Jakarta: JP II Publishing House. Pemikiran berkenaan 
dengan sub bagian ini diambil dari sumber tersebut, yang juga memuat tulisan kami 
berjudul "Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Manajemen" (hal. 229-249).  
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325). Berada bersama masyarakat merupakan refleksi kritis mengenai 
keberpihakan yang seharusnya diperhatikan dengan lebih serius ketika 
dilakukan sebuah tindakan yang disebut pembangunan manusia dan 
masyarakat. Pada sisi tertentu, dengan hal yang sangat vital inilah kita 
dapat berbicara sampai runtut mengenai dinamika pembangunan oleh 
karena memadukan dua hal secara serentak (a) mengkaji karya 
pembangunan secara semesta, dan (b) merujuk pada proses pencarian 
jantung pembangunan yang empiris pada karya manusia dan 
masyarakat setiap hari.   

Kata-kata biologis untuk merekayasa sebuah refleksi mengenai 
berbagai kegiatan yang sedang dilakukan di antara kehidupan manusia 
dan masyarakat adalah bahwa elan vital yang sama merupakan otak 
dari dinamika pembangunan, atau juga jantung dari karya manusia 
yang terstruktur. Sebetulnya ketika kita merefleksi dinamika 
pembangunan semesta, di sana kita mengais realitas kehidupan 
manusia dan masyarakat setiap hari seraya bertanya, sejauh mana kita 
menghayati masyarakat, ketika sedang berada di antara manusia dan 
masyarakat setiap hari? Unsur terpokok dari pertanyaan seperti ini dan 
juga pola pertanyaan sebelumnya adalah merekayasa secara sosial 
sebuah jejaring kerja sama yang baik, dengan bahu-membahu menjalin 
karya riil yang berlandaskan pada perhatian untuk melayani 
kepentingan masyarakat yang paling konkret. Konsistensi tunggal yang 
harus terus dibangun adalah terus berusaha dengan segala daya upaya 
untuk mencari jalan guna memenuhi kebutuhan vital rakyat atau 
masyarakat, semisal kebutuhan air bersih dan air minum.  

Pupusnya harapan untuk memenuhi kebutuhan vital warga 
masyarakat bisa saja terjadi apabila terjadi miss-communication antara 
aparat pemerintah, baik pusat dan terlebih di daerah pedesaan. Jejaring 
relasi yang terus dibangun adalah berbagai hak berkenaan dengan 
proses pemahaman dan keselarasan untuk menentukan prioritas 
pelayanan dan pengabdian terhadap kebutuhan warga masyarakat. 
Perhatian terhadap kebutuhan masyarakat setiap hari selalu memberi 
nilai plus oleh karena masyarakat senantiasa memberi apresiasi yang 
realistis tentang kegiatan pihak pemerintah atau semua pihak yang 
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memiliki kepentingan untuk melakukan hal yang sama bagi 
kepentingan manusia dan masyarakat. Semakin perhatian pemerintah 
atau para wakil rakyat tertuju pada kebutuhan riil manusia dan 
masyarakat, maka sejauh itu pula penghargaan masyarakat terhadap 
eksistensi pemerintah akan semakin meningkat pula. Justru dengan 
kondisi kehidupan seperti inilah maka sosok kesejahteraan akan dapat 
diperoleh dalam kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari. 
Otoritas pemerintah dan para wakil rakyat selalu terletak pada 
perhatian yang langsung tertuju pada inti kehidupan masyarakat yang 
itulah jantung dari dinamika setiap karya pembangunan.  

Oleh karena itu ada bersama masyarakat harus diwujudkan 
dalam perhatian yang mendasar terhadap kebutuhan manusia dan 
masyarakat setiap hari.  Sering bisa saja terjadi bahwa apa yang menjadi 
keprihatinan pihak pemerintah atau para wakil rakyat ternyata luput 
dari kehidupan masyarakat yang paling krusial. Dengan demikian satu-
satunya jalan untuk mengatasi kesulitan tersebut, pihak pemerintah 
dan juga para wakil rakyat hendaknya senantiasa membiasakan diri 
untuk selalu berada di antara warga masyarakat. Berada di tengah 
warga masyarakat justru akan memberi perspektif baru untuk lebih 
memahami hal-hal mendesak yang ada dalam jantung kehidupan 
masyarakat. Pada titik yang sama, hal yang sangat pokok diperhatikan 
adalah seberapa jauh pihak pemerintah dan para wakil rakyat memiliki 
hati untuk berpihak pada kepentingan masyarakat setiap hari 
(Neonbasu, Ibid.). Seandainya hati yang menjadi titik tolak untuk 
berpihak pada kepentingan manusia dan masyarakat maka dengan 
sendirinya peran  pemerintah dan para wakil rakyat hanyalah sebagai 
fasilitator. 

Mengapa hanya sebagai fasilitator? Oleh karena manusia dan 
masyarakat di mana saja selalu sudah memiliki kemampuan (potential 
power) untuk membangun dirinya sendiri ke hari esok yang lebih baik.  
Dengan demikian pihak pemerintah bersama para wakil rakyat 
hendaknya menggunakan metode tertentu untuk menganalisis 
berbagai kemungkinan yang dapat ditemukan di tengah kehidupan 
manusia dan masyarakat setiap hari. Untuk itu kondisi kehidupan 
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manusia dan masyarakat setiap hari hanyalah membutuhkan perilaku 
seorang 'pelayan', yang tentunya pada tempat pertama haruslah tekun 
mengais dan mengkaji serta menganalisis secara lebih mendalam semua 
informasi yang diterima dari masyarakat.   

 Upaya terpuji yang harus dilakukan adalah berusaha 
mengumpulkan semua informasi secara lengkap berkenaan dengan 
issue pembangunan, kemudian menetapkan beberapa hipotesa unggul 
untuk mengambil kesimpulan berkenaan dengan proses menyusun 
pendekatan pembangunan yang lebih empiris. Catatan pokok 
berkenaan dengan potential power adalah meningkatkan kemampuan 
untuk menyimpulkan hipotesa dengan tidak mengandalkan kajian 
mendalam mengenai semua informasi yang diterima. Karena itu perlu 
sekali sikap kritis dengan menerapkan pola interpretasi informasi, agar 
pada gilirannya hal itu dapat dikembangkan dengan cara mengais serta 
mengidentifikasi semua detail informasi. Strategi interpretasi ini selalu 
dikaji secara struktural ilmiah metodik, dengan mengandalkan 
kecekatan mengambil keputusan untuk langsung menentukan hipotesa 
unggulan pada proses mengambil sikap secara tepat dan cepat, sebagai 
langkah konkret dari proses menyelesaikan sebuah persoalan.  

 Sikap pemerintah dan para wakil rakyat dalam hal ini 
hendaknya mendorong warga masyarakat untuk memecahkan 
persoalan yang sedang mereka hadapi dalam kehidupan setiap hari. 
Informasi yang diperoleh hendaknya semakin memampukan 
masyarakat untuk  mengatasi sendiri berbagai kemelut sosial yang 
dialami setiap hari termasuk bagaimana mengentaskan kemiskinan 
secara lebih benar dan tepat. Pada sisi tertentu, pemerintah dan para 
wakil rakyat hendaknya senantiasa melatih warga masyarakat agar 
mereka sendiri mencari sebab-sebab dari persoalan-persoalan yang 
sedang dihadapi dalam kehidupan bersama. Cara seperti ini justru 
menyadarkan masyarakat akan kemampuan yang ada dalam diri 
masyarakat, yang terselip dalam hati dan budi setiap pribadi.  
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Empirisme Budaya MiskinEmpirisme Budaya MiskinEmpirisme Budaya MiskinEmpirisme Budaya Miskin    

Pada bagian ini disajikan refleksi mengenai kenyataan yang ada 
dalam masyarakat di daerah penelitian mengenai fenomena 
kemiskinan yang sama. Banyak pakar selalu mengklaim bahwa 
kemiskinan merupakan sesuatu yang sesungguhnya tidak eksis dalam 
kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari. Alasan yang diberikan 
adalah, bahwa kemiskinan merupakan sesuatu kekurangan ketika 
manusia gagal memperhatikan kebutuhan dalam kaitannya dengan 
kemampuan untuk memenuhi kebutuhna tersebut. Dalam arti, jika 
manusia dan masyarakat mau dan konsisten menempatkan diri, maka 
sebetulnya kemiskinan tidak perlu menjerat kehidupan manusia dan 
masyarakat. 

 Namun apa yang direkam dari lapangan justru tidak sesuai 
seperti yang diklaim para pakar berkenaan dengan eksistensi 
kemiskinan tersebut. Bahkan sebentar akan terlihat bahwa kemiskinan 
justru diidentifikasi sebagai sesuatu yang ada secara inheren dalam 
kehidupan manusia dan masyarakat. Jika dibandingkan dengan dunia 
ilmu-ilmu sosial atau filsafat, maka pemikiran yang terakhir ini dapat 
dilukiskan sebagai adanya format yang selalu memberi kemungkinan 
bagi tercipta atau adanya fenomena kemiskinan yang sama. Karena itu 
beberapa kajian refleksi dalam sub bagian berikut merujuk pada 
beberapa istilah lokal yang dapat menunjuk fenomena kemiskinan 
secara lebih tepat sasaran.  

Hai Atoin SusalHai Atoin SusalHai Atoin SusalHai Atoin Susal    

Istilah hai atoin susal dapat diterjemahkan secara harafiah 
berarti kami (ini) orang miskin. Arti di balik ungkapan ini berdampak 
secara negatif pada kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari oleh 
karena semua orang yang mengucapkan kata ini nampaknya seperti 
hanyalah mengambil sikap nrimo, hanya mau menerima saja tanpa 
berusaha lebih jauh lagi. Istilah ini dalam konteks Atoin Meto, selalu 
berkonotasi negatif oleh karena nampaknya bagi manusia dan 
masyarakat yang mengujar ungkapan ini, selalu menjadi aba-aba bahwa 
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tidak mungkin terbuka peluang lagi untuk memperbaiki nasib menjadi 
lebih baik dari sebelumnya.  

 Perspektif lain yang dapat dilihat dari balik ungkapan ini 
adalah hakekat kehidupan manusia dan masyarakat itu selalu tidak 
pernah luput dari berbagai kesulitan, persoalan dan tantangan. Karena 
itu manusia seharusnya melihat kemiskinan yang sama sebagai sesuatu 
panggilan bagi dirinya untuk melakukan sesuatu yang terpuji dan 
terpandang. Hal seperti ini dapat dilihat dari kisah panjang dalam 
konteks Uab Meto, untuk melukiskan seni menata kehidupan manusia 
dan masyarakat setiap hari dalam bingkai memaknai kemiskinan 
sebagai bagian integral dari kehidupan di muka bumi.48 

Tabel. 4.9. Sikap Masyarakat T’eba dalam Memaknai Kemiskinan 
NoNoNoNo    Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan ((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    
01 A susal nane nak sa? Yang (namanya) susah itu apa? 
02 meub, thae naek, kerja, banyak cape   
03 ane pena, mnahat, tah ka ta sop 

tona, 
padi jagung, makanan, makan tidak 
sampai akhir tahun,  

04 ntam nah, amnahas. (rasa) lapar, kelaparan 
05 susal: siput maet. susah: lapar sekali  
06 muni i ka kiu fa,  akhir akhir ini tidak tebas lagi (hutan) 
07 sen penan bi lene. tanam jagung di kebun. 
08 Plenta na taim nan na’si ben.  Pemerintah sudah mengambil-alih hutan 
09 kehutanan nait ti ben.  kehutanan sudah ambil 
10 Pamalenta nane ben. Pemerintah sudah dapat 
11 lele mna i ma tofa,  kebun lama ini ditofa 
12 lol manumtasa ,  bunuh ayam merah 
13 maon metan neu hit,  ayam hitam untuk kita, 
14 oras i  ele oe honis. sekarang ini hanya (sumber) air hidup 
15 atoni baen hit ha mepu orang bayar kita baru kerja 
16 saon ta ko bale unu teu bale i 

tapen laku, pena. 
turun dari tempat yang dulu ke tempat 
sekarang, dapat ubi, jagung 

17 ka mui fa maon ana  tidak punya anak ayam 
18 mamui: hao manu ka nsae, fafi ka 

nsae 
(sangat) sulit: kasih makan ayam tidak 
naik, babi tidak naik 

19 moni ntaen naen kit  hidup telah dijanjikan  
20 Ua ka pisah, maet. Umur pendek, mati. 
Sumber: Data Primer, 2018 

 
48Kisah hidup ini disari dari kesempatan FGD bersama warga setempat. 
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Selain dapat dimengerti dari kolom kanan bagian Bahasa 
Indonesia teks di atas, kisah ini sebetulnya melukiskan diagram 
kehidupan manusia dan masyarakat, yang tidak pernah tabula rasa 
terhadap kesulitan dan persoalan serta tantangan hidup. Dalam 
khazanah Uab Meto ketiga hal elementer dalam kehidupan manusia 
(persoalan, tantangan dan kesulitan) selalu diungkapkan dalam satu 
istilah susal, seperti dirumuskan dalam pertanyaan informatif berikut " 
A susal nane nak sa (butir 1). Berdasarkan langgam bahasa dari warga 
Atoin Meto umumnya, inilah strategi berbudaya untuk 
mengidentifikasi suatu persoalan, yang sebetulnya merupakan bagian 
integral dari kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari. Untuk 
lebih memahami langgam bahasa seperti ini, maka diperlihatkan 
refleksi struktural terhadap butir-butir kisah sebagaimana telah 
dilakukan dalam sub-sub bagian sebelumnya. 

 Terbaca dari butir kedua dari teks di atas, satu kesimpulan 
sementara mengenai kerja selama satu tahun yang ternyata memang 
sia-sia oleh karena tidak memberi kepuasan. Soal kepuasan manusia 
dan masyarakat dalam hal ini selalu diukur dengan hasil panen yang 
diperoleh dari pekerjaan sepanjang musim hujan dan musim panen. 
Terungkap rasa kesal yang mendalam oleh karena pekerjaan yang 
semestinya memberi rasa puas ternyata tidak seperti itu dalam realitas 
panen yang diperoleh. Bukti empiris mengenai kekesalan itu terungkap 
dalam butir ketiga (baris 3) yang dengan berterus-terang 
mengungkapkan bahwa panen tidak mencukupi untuk memenuhi 
kebutuhan rumah tangga. Ada fenomena kehidupan menarik dari balik 
ayat kisah yang sama, yang dapat diperluas dari kajian struktur 
langgam bahasa dari warga masyarakat di kawasan penelitian. 

 Lazim dalam sejarah perjalanan masyarakat tradisional bahwa 
pekerjaan selama setahun selalu memberi panen yang dapat memenuhi 
lumbung, yang dapat pula mencukupi kebutuhan rumah tangga selama 
setahun. Mindset masyarakat selalu melihat lumbung sebagai sesuatu 
yang memberi harapan, bahwa makanan yang tersimpan di atasnya, 
akan mampu melayani kebutuhan rumah tangga selama perjalanan 
waktu satu tahun musim. Artinya mulai musim panen, persediaan 
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makanan tidak akan mengalami kekurangan sampai musim tanam 
tahun berikutnya. Manajemen makanan pasca panen selalu mencukupi 
hingga musim hujan kembali tiba dan warga masyarakat kembali 
menanam bibit yang sudah dipersiapkan. Ada satu ritual pasca panen 
yang selalu dilaksanakan setelah jagung dan padi disimpan di atas 
lumbung, yakni persiapan makanan di atas lumbung tersebut akan 
dipergunakan sedemikian rupa sehingga mencukupi kebutuhan 
sepanjang tahun berjalan.  

 Ada hal lain yang dapat dipetik dari butir ketiga ini bahwa 
sering persediaan di atas lumbung akhirnya tidak mencukupi oleh 
karena perolehan hasil panen memang tidak mencukupi sebagaimana 
harapan awal musim tanam. Kegagalan itu bisa terjadi akibat kerja 
yang tidak ketat secara baik, sehingga hasil panen yang disimpan di 
atas lumbung juga tidak seberapa, hanya sedikit saja. Kondisi seperti ini 
mengakibatkan rasa lapar seperti terungkap dalam baris ke-4 dalam 
kisah di atas. Banyak kali kelaparan terjadi disebabkan oleh 
menurunnya perolehan hasil panen, yang diakibatkan dari berbagai 
faktor seperti telah disebutkan sebelumnya. Nampak dari penuturan 
kisah ini bahwa manusia dan masyarakat sepertinya telah 
mempersiapkan bathin untuk menghadapi gejolak sosial kelaparan 
yang sama. Walau tidak tertera dalam kisah di atas, musim kelaparan 
biasanya disebut dengan beberapa peringkat kelaparan biasa, dan 
kelaparan luar biasa. 

 Pada baris ke-5 s/d 7 dari kisah di atas, terungkap klasifikasi 
kelaparan yang diderita warga masyarakat. Usaha spontan yang lazim 
ditempuh oleh keluarga yang mengalami kelaparan adalah pergi ke 
hutan untuk mencari umbi-umbian (laok fui), kacang hutan (kot fui), 
dan berbagai hasil hutan yang dapat  menjadi andalan menyambung 
hidup di dalam rumah tangga. Pada musim kelaparan seperti ini tidak 
saja terjadi pengurangan di bidang stok makanan, melainkan juga 
merembesnya berbagai tindakan yang tidak diinginkan, antara lain 
pencurian, perampokan, termasuk di dalamnya berbagai kenakalan, 
baik di pihak remaja dan bahkan orang tua. Pengalaman mengenai 
kekurangan makanan, ternyata dinilai bahwa itu bukan sebuah warisan 
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tradisi, budaya dan kebiasaan masyarakat masa lampau oleh karena 
persiapan lumbung selalu mencukupi kebutuhan rumah tangga hingga 
selesai tahun musim berjalan. 

 Pada baris 7 s/d 10 disisipkan keluhan mengenai intervensi 
pihak berwenang, dalam hal ini pemerintah dan kehutanan yang 
kurang memberi respek bagi hak milik para petani dan dengan 
demikian tidak menghargai juga ruang gerak pekerjaan para petani. 
Intervensi ini ternyata sangat memengaruhi perolehan warga 
masyarakat petani. Hal yang menjadi keluhan utama para petani di sini 
adalah semakin menyempitnya lahan kering. Strategi pertanian gaya 
lama dalam hal ini tidak mungkin dipertahankan lagi oleh karena 
klaim pemerintah dan kehutanan terhadap lahan semakin saja 
diperluas. Sebetulnya persoalan yang mengemuka di sini tidak saja 
relasi antara para petani dengan pihak pemerintah dan kehutanan, 
melainkan struktur kehidupan baru berkenaan dengan ruang lingkup 
para petani untuk boleh mengolah lahan yang tersedia. 

 Ternyata kisah di atas tidak memberi solusi atau jalan keluar 
yang memadai oleh karena pada baris ke-11 kisah di atas disebutkan 
dengan kasat mata mengenai kecenderungan warga masyarakat yang 
masih bertahan dengan gaya pertanian pola lama. Memang pola lama 
tidak pernah akan menyelesaikan persoalan oleh karena humus tanah 
yang diharapkan sistem berpindah-pindah ternyata tidak diizinkan 
oleh pihak berwenang, lagi pula pertumbuhan penduduk tidak 
berbanding seimbang dengan semakin tidak memadainya lahan 
pertanian. Dalam arti pertambahan penduduk tidak menambah 
sejengkal lahan pertanian pun bagi kepentingan manusia dan 
masyarakat. Tindakan yang memang tidak memuaskan untuk keluar 
dari kemelut ini adalah melakukan berbagai ritus sosial di sumber-
sumber air yang oleh warga masyarakat diyakini sebagai sumber rejeki 
(baris 12-14). Butir-butir dalam kisah ini sekaligus melukiskan strategi 
religi masyarakat ketika menghadapi situasi batas dalam pengalaman 
menggarap lahan pertanian.  

 Manusia dan masyarakat selalu memiliki jurus lain untuk 
menerima apa adanya situasi dan kondisi kelaparan dengan melakukan 
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tindakan-tindakan terpuji dan terpandang. Di dalam kisah strategi 
religi dipilih sebagai jalan utama kemudian cara menggarap lahan 
orang lain (baris ke 15). Kajian mengenai pola religi akan dibahas 
dalam bab-bab mendatang. Ada bukti empiris dari pola berpindah-
pindah lokasi kebun, seperti dapat dilihat dalam baris ke-16 kisah di 
atas. Justru perpindahan lokasi inilah yang memenuhi cita-cita para 
petani untuk mendapatkan hasil panen yang dapat mencukupi 
kebutuhan dalam rumah tangga. Hal ini sebetulnya praktis saja bahwa 
dengan adanya perpindahan lahan pertanian, maka humus tanah dapat 
diperoleh dari sistem perpindahan seperti itu.  

 Tiba-tiba saja kisah di atas disisipi dua baris yang tidak 
berkaitan dengan usaha pertanian, melainkan peternakan (baris 17-18). 
Disebutnya ayam dalam bingkai kehidupan manusia dan masyarakat di 
daerah penelitian sebetulnya tertuju pada kebiasaan para petani yang 
selalu memelihara ayam di kebun ketika untuk beberapa jangka waktu 
relatif lama mereka menetap di kebun. Pada sisi lain, dua ayat itu 
menyebut secara langsung kesulitan untuk menggandakan hasil ternak 
ayam oleh karena berbagai alasan, yang tidak disebutkan di dalam 
kisah tersebut.  

 Seluruh kisah sepertinya tersimpul dalam baris ke-19 ketika 
ditekankan oleh pencerita mengenai sikap menerima apa adanya. 
Dalam langgam bahasa tradisi dan budaya setempat, hal itu disebut 
dengan ungkapan 'menerima nasib', artinya berbagai persoalan yang 
muncul dalam kehidupan bersama, termasuk kelaparan dan 
kemiskinan haruslah diterima dengan sikap ikhlas. Sikap ikhlas selalu 
ditunjukkan dengan perilaku yang perkasa yakni tidak mengeluh 
dengan bermacam-macam alasan. Sikap demikian selalu dikembangkan 
dalam karya-karya positif untuk mengisi kehidupan yang sementara, 
yang terungkap dalam baris terakhir (ayat 20 kisah di atas). Oleh 
karena itu kisah ini ditutup dengan ajakan kepada setiap manusia dan 
bahkan semua warga masyarakat untuk selalu bekerja keras. Alasan 
kerja keras adalah bahwa usia manusia tidak panjang, atau tidak abadi.  
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Tneh Kote Tafuib LeleTneh Kote Tafuib LeleTneh Kote Tafuib LeleTneh Kote Tafuib Lele    

 Judul sub bagian ini sebetulnya mengutip sebuah prinsip 
umum yang dimiliki warga masyarakat Atoin Meto secara 
umum.Makna lugas dari ungkapan ini ada pada terjemahan harafiah 
dari ungkapan tersebut, yang terdiri dari dua kalimat yakni pertama 
(orang) yang duduk dengan tangan di belakang sambil menopang 
badannya, tentu kedua, kebunnya akan menjadi liar. Arti metaforis ini 
dapat dijelaskan seperti berikut. Orang yang memiliki kebiasaan duduk 
dengan tangan di belakang seraya menopang badannya, itu tertuju 
pada mereka yang suka bermalas-malasan. Akibat dari sikap bermalas-
malasan adalah kebun menjadi liar oleh karena tidak ada orang yang 
menggunakan waktunya untuk bekerja di kebun.  

 Berdasarkan ungkapan ini direfleksi lebih dalam seberapa jauh 
mentalitas manusia dan masyarakat tidak toleran terhadap fenomena 
kelaparan dan kemiskinan. Dalam arti, dalam sub uraian ini akan 
direfleksi sikap dan perilaku sosial yang telah tertanam dalam 
mentalitas manusia, ketika mereka dihadapkan pada kenyataan adanya 
kelaparan dan kemiskinan. Pada tempat pertama perlu disebut di sini 
bahwa manusia dan masyarakat di tempat penelitian memiliki sistem 
dan pola kerja yang sangat prospektif ke depan. Sistem dan pola kerja 
ini ternyata didukung secara empirik oleh adanya siklus kerja, yang 
sangat teratur dan memang berlaku dalam satu tahun kerja hingga 
proses mengumpulkan hasil panen. Maka siklus kerja itu antara lain, 
pada bulan Januari-Februari waktu disisihkan untuk membersihkan 
kebun (tofa lene) dan tanam sawah (tsen aen oek). Pada bulan Maret-
April, waktu diisi dengan panen padi dan jagung, sedangkan bulan 
Juni-Juli adalah waktu yang tepat untuk memanen kacang-kacangan.  

 Pada tahap berikut yakni bulan Agustus-September 
dialokasikan untuk berpesta-ria, yakni dilaksanakannya berbagai 
perayaan dan acara pesta. Perayaan itu dapat berupa ritus-ritus 
tradisional, sedangkan pesta adalah berbagai kegiatan publik berkenaan 
dengan perayaaan sukacita keagamaan dan kehidupan bersama. 
Sedangkan pada bulan Oktober-November waktu dikhususkan untuk 
proses persiapan kebun atau lahan pertanian. Proses persiapan lahan 
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pertanian biasanya langsung disambung dengan waktu tanam benih: 
jagung dan padi serta umbi-umbian. Tiba pada bulan Desember, para 
petani mempersiapkan diri untuk membersihkan tanaman dari 
serangan rumput dan hama lainnya.   

 Masyarakat selalu membiasakan diri untuk mentaati aturan 
yang diwariskan dari generasi ke generasi dengan menjalankan 
berbagai aturan kerja secara tertib. Yang ada dalam diri manusia dan 
masyarakat adalah sikap mental kerja yang gemilang, namun 
berbenturan dengan tersedianya lahan untuk usaha pertanian. 
Mestinya manusia dan masyarakat tidak perlu mati-matian 
mengandalkan lahan pertanian, jika hal itu ternyata tidak memberi 
peluang untuk memperoleh ruang gerak baru guna mendapatkan hasil 
yang memuaskan. Pada sela-sela ketika lahan pertanian tidak memberi 
harapan lagi, maka manusia dan masyarakat haruslah disadarkan untuk 
mengambil cara kerja lain yang juga memberi hasil yang memuaskan, 
sehingga manusia dan masyarakat tidak terjerat iklim kelaparan dan 
fenomena kemiskinan.     

 Dengan demikian manusia dan masyarakat hendaknya diberi 
pelatihan praktis sedemikian rupa agar perhatian tidak saja terpukau 
pada lahan pertanian, melainkan pada jenis pekerjaan lain yag dapat 
memberi hasil yang mencukupi kebutuhan setiap hari dalam rumah 
tangga. Ada titik cela sebagai peluang baru untuk ditanamkan dalam 
mindset manusia dan masyarakat, ketika berhadapan dengan 
perubahan penghasilan panen yakni apa yang lazim disebut etos kerja. 
Hal ini selalu memberi inspirasi kepada manusia dan masyarakat untuk 
mencari strategi lain dalam bingkai berusaha untuk mencukupi 
kebutuhan dalam rumah tangga bertepatan dengan tidak terpenuhinya 
hasil panen dari usaha pertanian. Makna yang dapat dipetik dari etos 
kerja adalah kreativitas untuk mencari cara lain dalam rangka 
memperoleh penghasilan yang mencukupi kebutuhan pribadi, rumah 
tangga dan bahkan masyarakat secara keseluruhan.  

 Kendati tidak disusun dalam bentuk kotak atau tabel, ternyata 
tanggapan warga masyarakat di kawasan penelitian terhadap sub 
bagian tneh kote tafuib lele juga terungkap secara cemerlang. Titian 



 

294 

waktu selalu diatur dan diikuti menurut kepentingan musim, 
sebagaimana agenda kerja setiap bulan, juga diatur sesuai perjalanan 
musim atau iklim yang sangat alamiah. Karena itu prinsip sederhana 
yang selalu dipegang adalah menanti musim, baik itu musim kemarau 
atau pun musim hujan. Sehingga jika pilihan pada aturan musim 
kemarau, maka yang dilakukan saat itu adalah berbagai kegiatan yang 
dapat dilakukan pada musim tersebut. Sebaliknya jika pilihan jatuh 
pada musim hujan, itu berarti kegiatan sekitar tanaman benih tertentu 
menjadi pilihan untuk sesegera mungkin memperoleh hasil panen yang 
mencukupi.  

 Kinerja masyarakat yang disebut sebelumnya dapat 
ditingkatkan dengan mencari skema pekerjaan lain. Dalam arti 
tertentu, kinerja dapat memberi peluang sehingga kondisi kehidupan 
yang serba berkekurangan dapat segera diatasi. Dengan demikian 
untuk mengakhiri kemiskinan, hal itu dapat dilakukan dengan 
membuat pelatihan bagi para petani. Hal seperti ini pernah dijalankan 
pada beberapa kampung di sekitar, dan ternyata hasil yang diperoleh 
sungguh menjanjikan. Begitu juga dengan persoalan mengenai lahan 
pertanian yang terbatas, ada keluarga yang mencari daya dengan 
membeli kebun bekas orang lain. Hasilnya, panen sangat memuaskan 
dari model pertanian dengan cara seperti ini. Oleh karena itu jalan 
keluar yang ditempuhnya benar-benar memberikan peluang baginya 
untuk mendapatkan hasil sesuai dengan perhitungan sebelumnya, dan 
terlebih untuk menangkal situasi kelaparan dan kemiskinan.    

Manajemen Kebutuhan MasyarakatManajemen Kebutuhan MasyarakatManajemen Kebutuhan MasyarakatManajemen Kebutuhan Masyarakat    

Hal yang dapat disari dari dua sub uraian sebelumnya adalah 
betapa pentingnya manajemen kebutuhan masyarakat. Maksudnya 
apakah kebutuhan rumah tangga mencukupi atau tidak, hal itu dapat 
diukur dari seberapa jauh warga masyarakat mengatur kebutuhannya 
setiap hari, agar tidak tumpang tindih. Hal inilah yang disebut dengan 
istilah manajemen kebutuhan manusia dan masyarakat setiap hari. Jika 
direfleksi lebih dalam, ternyata manusia dan masyarakat desa tidak saja 
terampil mengatur hasil panen yang telah diperoleh untuk kebutuhan 
setiap hari, melainkan juga secara tradisional mereka memiliki waktu-
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waktu kreatif, yang dapat dipisahkan dari waktu santai dan masa-masa 
rekreasi.  

 Hal seperti di atas ini dapat dibaca dari tradisi dan budaya yang 
dimiliki selama ini. Istilah yang dimiliki warga masyarakat pedesaan 
adalah nono ma tusi, arti harafiahnya aturan dan tradisi. Makna yang 
dapat dipetik dari istilah ini adalah manusia dan masyarakat selalu 
harus mentaati sejumlah aturan sehingga segala yang bekenaan dengan 
pekerjaan setiap hari pun diatur sedemikian rupa sehingga tidak saling 
bertentangan satu terhadap yang lainnya. Para informan yang dimintai 
keterangannya mengenai hal ini selalu bersikap optimistik ketika lebih 
dalam mempertanyakan sikap mereka terhadap berbagai kesulitan 
dalam hidup bersama setiap hari. Misalnya sangat menarik ketika dari 
mereka diminta keterangan mengenai soal kelaparan dan kemiskinan, 
ada suara yang mengatakan bahwa hal itu tersebab oleh karena adanya 
pengaturan yang salah dari warga rumah tangga itu sendiri.  

 Karena itu berikut penjelasan berkenaan dengan manajamen 
kebutuhan manusia dan masyarakat di daerah pedesaan, terlebih di 
kawasan penelitian yang dilakukan penulis. Pertama persoalan yang 
berkenaan dengan pola pengaturan dalam rumah tangga. Hal ini tidak 
saja berkaitan dengan bagaimana ibu-ibu mengatur hasil panen di 
dalam lumbung atau mencari cara yang tepat untuk mengolah hasil 
panen sesuai kebutuhan setiap hari. Namun pola pengaturan yang 
dimaksud lebih berhubungan dengan usaha  kreatif untuk mencari 
peluang-peluang dalam kerangka menyelesaikan berbagai persoalan 
yang muncul. Dengan demikian setiap warga masyarakat sudah 
seharusnyamengetahui  sendiri strategi apakah yang harus segera 
diambil untuk menangani berbagai kegiatan dalam rumah tangga  
ketika ditimpa kelaparan dan kemiskinan,  agar mereka tidak terjerat 
masa kelaparan dan fenomena kemiskinan. 

 Masih dalam tahap pertama ini, setiap rumah tangga dengan 
dinahkodai oleh kepala keluarganya sudah secara pasti menentukan 
setiap anggota melakukan tugas dan fungsinya sedemikian rupa agar 
menjaga berbagai kemungkinan sehingga tidak  terperangkap dalam 
musim kelaparan dan berbagai kekurangan karena kebutuhan dalam 
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rumah tangga tidak tersedia. Itu berarti aras kebijakan ada pada 
pangkuan rumah tangga itu sendiri untuk secara tegas mengatur jenis 
pekerjaan, yang harus ditangani setiap anggota sedemikian rupa, 
sehingga tepat waktunya bisa menghasilkan sesuatu yang membantu 
mencukupkan kebutuhan dalam rumah tangga. Dalam hal ini tentunya 
pekerjaan tidak saja diandalkan pada lahan pertanian, melainkan usaha 
tambahan lain, yang darinya manusia dan masyarakat dapat 
memperopleh sesuatu bagi kebutuhan keluarga atau rumah tangga.  

 Kedua,perlu ada sistem pemakaian hasil yang tertib, konsisten 
dan terarah. Hal seperti ini selalu mengingatkan semua warga rumah 
tangga untuk tidak bersikap boros, dan membutuhkan hasil yang telah 
diperoleh sesuai tujuan yang benar dan menghindari hal yang tidak 
masuk di akal. Ada kisah menarik yang disampaikan warga setempat 
mengenai cara menghemat pola doeloe, yakni misalnya pakaian atau 
dalam hal ini baju hanya tersedia sepasang, maka dipakai secara 
berganti-ganti oleh semua warga rumah tangga, pada saat hadir di 
tempat-tempat umum. Contoh seperti ini bisa saja sangat keterlaluan, 
namun nilai di balik itu adalah kebutuhan menjadi sangat ditekankan 
sedemikian rupa, sehingga konsumsi tidak pernah melebihi apa yang 
dibutuhkan pada waktu tertentu. Jadi secara tegas, masyarakat ternyata 
memiliki pola dan strategi pemakaian hasil-hasil panen secara teratur 
untuk menghindari masa kelaparan dan terlebih fenomena 
kemiskinan. 

 Ketiga, dengan demikian masyarakat juga memiliki aturan 
kebutuhan, dan tidak sesuka hati saja. Dalam ungkapan yang lebih 
menarik biasa dilukiskan dengan sketsa kebutuhan dalam rumah 
tangga atau di dalam kehidupan bersama di masyarakat umum. Oleh 
karena itu masyarakat luas dapat menilai dengan pasti, apakah 
kebutuhan tertentu bisa dapat direalisasi atau tidak. Selain itu apakah 
semua kebutuhan rumah tangga harus direalisasi atau ada jenis 
kebutuhan yang dapat ditunda dengan melihat kondisi dan keadaan 
masyarakat secara lebih umum. Secara empirik hal seperti ini memang 
sangat penting untuk menempatkan manusia dan masyarakat dalam 
budaya tertentu, dengan membuka kemungkinan untuk mengatakan 
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bahwa ternyata mereka harus menerima kenyataan hidup dengan 
mencukupkan kebutuhan sesuai kondisi setempat dan bukannya 
mengikuti pola umum. Dengan demikian salah satu kunci untuk 
membimbing masyarakat agar tidak terjerat dalam kondisi kelaparan 
dan bahkan fenomena kemiskinan adalah mengatur tata kebutuhan 
secara lebih sistematis mengikut situasi dan kondisi kehidupan 
keluarga. 

 Keempat, masih berkaitan erat dengan point ketiga di atas 
adalah bagaimana menata secara bijaksana skema kerja dan waktu yang 
dibutuhkan untuk makan, hidup relax atau santai, dan berbagai jenis 
pekerjaan sambilan yang nampaknya hanyalah membuang biaya dan 
tenaga. Kelaparan sering terjadi oleh karena tidak saja para petani tidak 
punya lahan untuk bekerja, melainkan terjadi juga karena alasan 
kebiasaan yang tidak tertib untuk mengatur jenis-jenis kegiatan atau 
pekerjaan yang memberi hasil sesuai kebutuhan dalam masyarakat. 
Nampak secara gamblang bahwa masyarakat di daerah-daerah 
pedesaan sepertinya kurang lihai mengatur skema kerja, kemudian 
mengatur pola konsumsi agar tidak berlebihan, antara lain seperti 
ketika musim kemarau tiba.  

 Berkenaan dengan hal terakhir, banyak informan yang 
menyoroti kebiasaan atau tradisi pesta, dan kebiasaan untuk duduk 
bersama (berkumpul) sambil tidak ambil pusing dengan berbagai 
kegiatan yang semestinya menunjang langsung kebutuhan rumah 
tangga. Itu berarti ada satu sikap mental yang tidak menempuh jalan 
berkorban untuk mendapatkan hasil yang dapat memenuhi kebutuhan 
pribadi atau rumah tangga seluruhnya. Sementara itu tidak ada sikap 
yang konsisten dan komitmen untuk mencari daya meningkatkan 
mutu kerja, agar darinya hasil yang melimpah dapat diperoleh untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga dan 
bahkan kehidupan bersama di tempat publik setiap hari. Dengan 
demikian perlu ada kebijakan untuk menyeimbangkan skema kerja dan 
sketsa menikmati hasil kerja serta waktu-waktu luang untuk bersantai 
atau berpesta-ria. 
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Perhatian Terhadap Masa LampauPerhatian Terhadap Masa LampauPerhatian Terhadap Masa LampauPerhatian Terhadap Masa Lampau    

Adapun latar belakang dari sub uraian ini adalah untuk 
menjawab langsung judul besar dari point 4.5. yakni mengupas lebih 
jauh aspek empirisme budaya miskin secara teratur. Walau nanti 
dijelaskan dalam bab mendatang, namun di sini akan disebutkan secara 
umum saja, apa yang secara prinsipiil kultural menjadi perhatian 
masyarakat untuk mengkaji situasi kehidupan saat ini. Kegagalan 
memusatkan perhatian untuk menangani berbagai pekerjaan dan tugas 
hari ini, juga merupakan penyebab utama terjadi kelaparan dan adanya 
fenomena kemiskinan yang diderita selama ini. Artinya perhatian 
manusia dan masyarakat tidak fokus sehingga berbagai persoalan kini 
tidak ditempatkan pada konteks masa kini untuk sesegera mungkin 
dicari jalan keluar. 

 Disebutkan sebelumnya mengenai cara dan pola pengaturan 
waktu yang berdampak pada strategi menangani berbagai tugas dan 
pekerjaan agar sedapat mungkin memberi hasil yang cukup 
memuaskan.  Juga mengenai alokasi waktu untuk berbagai kegiatan, 
baik dalam rumah tangga maupun di dalam kehidupan bersama di 
tempat-tempat umum, termasuk strategi menggunakan waktu luang 
seperti mengadakan pesta dan berbagai acara hiburan. Ada kesan 
sementara, dan memang acapkali sangat mengganggu yakni pusat 
perhatian warga masyarakat tertuju pada acara-acara pesta pora, yang 
dirilis dengan nama macam-macam. Misalnya pesta adat yang tidak 
tanggung-tanggung menghabiskan sejumlah besar materi, tanpa 
melihat dampaknya bagi kehidupan ekonomi rumah tangga dan 
kehidupan bersama di dalam masyarakat. Pelaksanaan pesta belum 
diatur sedemikian rupa untuk disesuaikan dengan penghasilan yang 
diperoleh dari pekerjaan yang ditangani anggota keluarga. 

 Pada sisi tertentu, ketika dilaksanakan pesta-pesta adat, 
memang nampak jelas dari para pelaku bahwa hal itu dijalankan untuk 
dan demi menunjang kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial 
dalam masyarakat luas. Namun persoalannya adalah bahwa proses 
pelaksanaan itu tidak memperhitungkan banyaknya biaya dan tenaga 
yang digunakan untuk melaksanakan ritus atau berbagai perayaan yang 
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dirasakan manfaat dan fungsinya. Pada sisi tertentu mestinya dikaji di 
sini bahwa perhatian manusia dan masyarakat lebih banyak tertuju ke 
masa lampau, dan tidak pernah berpikir realistis untuk memperhatikan 
kemampuan masa kini ketika berapi-api melaksanakan suatu perayaan 
adat atau tradisi. Oleh karena itu perlu sekali ada refleksi baru 
mengenai dampak perhatian keluarga-keluarga ke masa silam - melalui 
upacara adat - dengan menarik dampaknya bagi kebutuhan rumah 
tangga dan masyarakat saat ini. 

 Biasanya proses pelaksanaan berbagai ritus rumah tangga dan 
upacara sosial, hal itu lazim sangat berkaitan dengan mindset 
masyarakat secara umum untuk membina tali persaudaraan di antara 
warga masyarakat satu terhadap yang lain. Namun sekali lagi harus 
diperhatikan di sini bahwa respek terhadap kepentingan sosial tidak 
boleh mengalahkan komitmen pribadi dan keluarga untuk 
menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis bagi kehidupan rumah 
tangga setiap hari. Dengan demikian hal yang harus diperhatikan 
dalam refleksi ini adalah konsistensi untuk membina kebersamaan, 
tidak boleh secara berat sebelah menarik perhatian warga masyarakat 
terhadap kondisi kehidupan rumah tangga setiap hari. Dalam arti, 
perayaan-perayaan atau berbagai kegiatan sosial-kemasyarakatan tidak 
menutup mata terhadap kemampuan rumah tangga setiap hari.  

 Pada sisi yang lebih kosmis, acapkali terjadi bahwa kelaparan 
dan bahkan timbulnya fenomena kemiskinan, oleh karena warga 
masyarakat gagal memahami kemampuan alam sekitar. Pembicaraan 
selama ini nampaknya mendakwa lahan pertanian sebagai ruang 
tertentu yang tidak menyiapkan hasil panen yang baik sehingga timbul 
kelaparan dan fenomena kemiskinan. Refleksi kultural harus dilakukan 
di sini mengenai pemahaman warga masyarakat terhadap daya serap 
alam yang bisa memberi sesuatu yang bernilai dan bermakna bagi 
usaha dan karya manusia. Maksudnya di dalam kandungan alam 
semesta terdapat sekian banyak peluang yang dapat digunakan oleh 
manusia untuk memetik hasil yang dapat memenuhi kebutuhan setiap 
hari, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan bersama 
setiap hari.  
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 Selain tidak memahami kekayaan yang dimiliki alam semesta,  
manusia dan masyarakat yang sama tidak menggunakan peluang untuk 
berusaha mencari jalan keluar yang memadai. Alam selalu siap 
memberi sesuatu yang baik kepada manusia dan masyarakat, yang 
penting ada usaha dan kerja keras serta konsistensi yang luhur untuk 
memahami secara lebih tepat struktur kehidupan alam yang lebih 
harmonis. Alam selalu membutuhkan sikap dan perilaku manusia 
untuk tetap dan selalu memelihara harmonisasi, baik dengan menjalin 
relasi dengan sesama, maupun dengan sikap respek terhadap alam 
semesta, dan melalui berbagai acara ritual menjaga relasi dengan 
leluhur dan Yang Tertinggi.  

 

     


