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BAB VBAB VBAB VBAB V    
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN DAN KEMISKINANPERSPEKTIF KELEMBAGAAN DAN KEMISKINANPERSPEKTIF KELEMBAGAAN DAN KEMISKINANPERSPEKTIF KELEMBAGAAN DAN KEMISKINAN    

    

    

Dalam bab kelima ini uraian tertuju pada refleksi kritis 
mengenai fenomena kemiskinan dalam kerangka pikir yang lebih 
berkaitan dengan peran kelembagaan lokal. Seberapa jauh lembaga 
sosial yang berada di  kawasan penelitian, memengaruhi proses 
pertumbuhan fenomena kemiskinan dalam masyarakat setiap hari. Jika 
dibandingkan dengan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya, 
sebetulnya hal seperti ini telah disebutkan, namun itu pun hanya 
secara umum saja. Kajian ini akan masuk lebih dalam untuk melihat 
pengaruh beberapa struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat saat 
ini. 

 Dimensi kelembagaan yang dimaksud adalah berbagai 
kepentingan yang telah lama melembaga seperti keluarga, suku dan 
atau berbagai kelompok usaha yang berkaitan dengan alam. Bahkan hal 
yang nanti menjadi refleksi dalam kajian selanjutnya adalah kesadaran 
berkenaan dengan empirisme pada satu sisi dan mindset manusia dan 
masyarakat pada sisi tertentu, ketika berhadapan dengan berbagai 
usaha pembangunan. Semua pola hidup yang telah melembaga dalam 
masyarakat, ternyata memiliki pengaruh, baik secara langsung maupun 
tidak langsung bagi upaya mengentaskan fenomena kemiskinan yang 
tengah dilaksanakan usaha pembangunan pada kawasan setempat. 
Untuk tujuan yang sama maka beberapa jaringan kisah sebagaimana 
disampaikan dalam uraian bab ke-empat (IV) bakal menjadi aras 
refleksi.   

 

Mengapa MiskinMengapa MiskinMengapa MiskinMengapa Miskin    

Pertanyaan 'mengapa miskin' sebetulnya sesuatu yang sangat 
eksistensial dalam kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari. Dari 
waktu ke waktu semenjak zaman lampau, fenomena kemiskinan terus 
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saja menghantui kehidupan. Walau secara hakiki, sebetulnya fenomena 
kemiskinan bukanlah sesuatu yang utama dalam kehidupan manusia 
dan masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan 'mengapa miskin', 
memang selalu tidak pernah lengkap oleh karena ukuran yang 
digunakan (a) untuk mengatakan miskin atau tidak,  (b) dan upaya 
yang digunakan untuk mengentaskannya, selalu bermacam ragam. 
Tidak ada satu ukuran yang pasti dan tetap berkenaan dengan kedua 
faktor di atas.  

 Yang pertama berkaitan dengan kriteria untuk menyebut dan 
mengatakan seseorang atau kelompok orang yang terjebak dalam 
suasana kemiskinan. Selama ini selalu tidak ada ukuran yang tetap dan 
diterima umum mengenai fenomena kemiskinan. Karena itu secara 
ketat memang menjadi sangat sulit untuk menentukan secara pasti 
orang atau kelompok manakah yang dapat dikategori ke dalam 
fenomena kemiskinan tersebut. Hal yang kedua, upaya atau usaha 
untuk mengentaskan kemiskinan selalu tidak sama dari wilayah yang 
satu ke wilayah yang lain. Alasannya adalah bahwa konteks kehidupan 
manusia dan masyarakat berbeda, yang tentunya memberi masukan 
kepada mereka yang memiliki otoritas kemasyarakatan berbeda pula 
untuk mengentaskan kemiskinan yang sama.   

Realitas SosialRealitas SosialRealitas SosialRealitas Sosial    

Kenyataan yang dihadapi manusia dan masyarakat selalu tidak 
menentu oleh karena berbagai perubahan yang terdapat dalam 
dinamika kehidupan setiap hari. Perubahan itu selalu bergerak dan 
acapkali tidak cukup dipahami  oleh manusia dan masyarakat yang 
sedang mengalami berbagai peristiwa di dalam alunan waktu tersebut. 
Realitas kehidupan manusia dan masyarakat selalu tidak semudah 
terungkap dalam wacana tertentu. Di balik realitas manusia yang nyata 
setiap hari, selalu dapat dibaca berbagai hal yang merujuk pada 
empirisme atau kenyataan yang secara kasat mata melukiskan warna 
kehidupan yang sebenarnya. Empirisme manusia dan masyarakat tidak 
pernah mengada-ada, oleh karena hanya memberi informasi mengenai 
realitas sosial yang dialami setiap hari tanpa rekayasa sosial. 
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Intelektualitas manusia hanya dapat menilai, atau memberi gambar dan 
menanggapi tayangan realitas sosial tersebut.  

 Realitas sosial manusia dan masyarakat berpangkal pada 
kenyataan seadanya, atau dapat dilukiskan dengan ungkapan hidup asli 
yang ternyata seirama dengan kenyataan alamiah dalam tata krama 
alam semesta. Itu berarti kendali utama realiatas sosial justru ada pada 
alam semesta itu sendiri. Dalam terang bingkai pemahaman yang sama 
kita berusaha memahami realitas sosial mengenai kenyataan berkenaan 
dengan kemiskinan yang menimpa manusia dan masyarakat setiap 
hari. Kondisi natural yang dimaksud di sini adalah realitas sosial yang 
harus dipahami sebagai kenyataan empiris mengenai adanya fenomena 
kemiskinan, yang ternyata dapat dibaca dari pengalaman empiris 
manusia dan masyarakat ketika berhadapan dengan hasil usaha yang 
tidak mencukupi. 

 Kebutuhan yang tidak mencukupi inilah yang menimbulkan 
perasaan tidak aman. Dalam arti perasaan tidak aman ini jugalah yang 
menciptakan suasana kegelisahan pada manusia dan masyarakat, walau 
mereka telah berusaha untuk saling memberi dan menerima dalam 
rangka menanggapi situasi kehidupan yang serba berkekurangan. Etos 
kerja yang spontan terus mengalir dari balik realitas sosial di atas 
adalah usaha untuk berutang tanpa berpikir cerdas untuk sedapat 
mungkin mengembalikan pinjaman tersebut. Di sini dapat dikatakan 
bahwa ada usaha untuk dapat menghindari fenomena kemiskinan yang 
melanda kehidupan sosial setiap hari, namun usaha yang dilakukan 
tidak dipertimbangkan sebagai jalan keluar yang dapat memberi solusi 
bagi proses pengentasan kemiskinan yang sedang dialami.  

 Terlihat dengan jelas bahwa kemiskinan sebagai sebuah realitas 
sosial, ternyata menggerakkan warga masyarakat untuk bahu-
membahu mencari jalan keluar. Tanggapan dan reaksi masyarakat 
memang bermacam ragam, bahkan ada yang bersikap apatis dan 
melihat fenomena tersebut sebagai bagian integral dari perubahan yang 
sedang melanda kehidupan manusia dan masyarakat. Sebagai realitas 
sosial secara umum, manusia dan masyarakat secara umum juga sangat 
mengharapkan pengaruh iklim, agar mereka dapat mengambil strategi 
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yang tidak berseberangan dengan peredaran waktu. Berikut ini, sebuah 
kisah empiris manusia dan masyarakat di daerah penelitian berkenaan 
dengan pemikiran di atas.    

Tabel 5.1. Kisah Realita Sosial Masyarakat T’eba 
NoNoNoNo    Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan ((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    

01 Mpao ualna   Tunggu musim hujan,  
02 sippu n'eup tla mumepub sin   kemiskinan dengan pelatihan petani  
03 hai m'eut ma mpao ualna  kami berkisah, dan menanti musim 

hujan 
04 nea na naek ba meup nana an an 

es,  
tanah luas, tapi kerja sedikit 

05 muit ta kan mui fa binatang tidak punya 
06 liana nam fau anak banyak 
07 na pen sa paek nan ni dapat sesuatu pake habis 
08 bua taka neno-neno kumpul tenasak hari-hari 
09 kalu neu adat tatuin  jika untuk adat kita ikut 
10 he tpao in kan na supaya jaga nama 
11 adat kat poel na fa adat tidak kita buang 
12 Adat na ko unu hiat tatutna Adat dari dulu kita lanjutkan 
13 Noka sine hiat sium fefa,  Besok lusa kita terima mulut 
14 as eas bo ho ba Tiap-tiap orang dia punya 
15 Mat saosa ntekan:  Kawin mawin kita tentukan: 
16 lia feto ma lia mon ne; Anak perempuan anak laki-laki 
17 Maet nab bo oan na.  Orang mati juga begitu 
18 teik fafi Bawa babi 
19 Lia mon ne in neik faf fis, mnesa 

kil los 
Anak laki-laki bawa satu babi, beras 1 
kilo 

20 Neu uem leu nam neas. Untuk rumah adat juga sama 
21 Muni i uskup na bela 3 ber. Akhir ini uskup letakan 3 BER 
22 Keluarga nfena  Keluarga sumbang 
23 Atoin amaf tain ni: Atoin amaf membagi 
24 An unu blek.  Dahulu blek 
25 Muni i kalo Sekarang ini karung  
26 natuin hit molka  ikut apa yang kita bicarakan  
27 Lia mone neik loita nifun natun  

nu boa niam tele tea juta eas. 
Anak laki-laki uang Dua ratus lima 
ribu sampai dengan satu juta 

28 Ma nok faf fis in uap  na juta nu. Dengan babi satu ekor harga dua juta 
29 Lia feto nifun boa niam   Anak perempuan lima puluh ribu 
30 Laes manteak na in ele neik ke. Hal yang ditentukan harus dibawa 
31 Hiat ka matoe fa  Kita tidak berkelahi 
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NoNoNoNo    Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan ((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    
32 neu hiat ua ba ma laes mateak na Karena pembicaraan kita dan telah 

ditentukan 
33 Nat sek natuin loen na fe ka ntea berpisah karena berpikir belum cukup 
34 Nitu ha tneak meas Empat orang mati juga satu hati 
35 atoni mui nea na naek  orang sekarang tanah besar 
36 natuin unu in uis fa meup lene 

naek  
Karena dahulu nenek moyang kerja 
kebun besar 

Sumber: Data Primer, 2018 

Tafsiran atas teks kisah di atas mengikuti pola berpikir realitas 
sosial sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Walau demikian ada 
beberapa pemikiran yang sangat menarik untuk direfleksi lebih lanjut, 
dalam kerangka menempatkan semua pengalaman empiris manusia dan 
masyarakat pada fenomena kemiskinan. Baris pertama (butir 1) dari 
kisah di atas memberi peluang kepada manusia dan masyarakat yang 
tengah menghadapi kenyataan kemiskinan, bahwa salah satu cara yang 
dapat ditempuh sekiranya musim hujan sudah tiba. Realitas sosial dapat 
diatasi dengan datangnya hujan, dalam arti manusia dan masyarakat 
dapat bekerja, dan dengan demikian dapat diharapkan hasil yang 
mencukupi, untuk mengentaskan kemiskinan yang sedang mencekam. 
Walau dalam kenyataan setiap hari, datangnya musim hujan, tidak 
secara otomatis memberi hasil yang memuaskan hati. 

 Kondisi kehidupan yang dilukiskan dalam kisah ini sebetulnya 
tertuju pada 'fenomena hujan', yang selalu memberi peluang baru 
kepada manusia dan masyarakat untuk terus berjuang agar dari hasil 
perjuangan selalu dapat diperoleh hasil usaha yang memberi kepuasan 
hati. Hal seperti ini dapat dilihat dalam baris ke-3 dan ke-4 yakni 
ketika musim hujan tiba maka manusia dan masyarakat tidak memiliki 
waktu luang lagi untuk besantai-santai dengan membual dan lain 
sebagainya. Wacana lain dapat dipetik dari dua butir kisah ini adalah 
musim hujan sebagai kata awal untuk memikirkan berbagai strategi 
konstruktif untuk menanggapi realitas sosial 'kemiskinan' dalam ruang 
lingkup kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari.  

 Persoalan dalam masyarakat dapat ditemukan pada baris ke-4 
yakni terungkapnya salah satu praktek yang dialami manusia dan 
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masyarakat selama ini. Hal itu adalah kenyataan mengenai tanah yang 
cukup luas, namun kemampuan manusia dan masyarakat untuk 
mengerjakannya, hanya beberapa bidang tanah saja. Ada dua sisi 
kehidupan yang dapat ditemukan dari ungkapan ini yakni (1) etos kerja 
manusia dan masyarakat yang masih dibelenggu oleh pola hidup lama, 
dan (2) watak serta sikap manusia dan masyarakat yang masih 
terlampau kuat dibelenggu sikap malas. Tentang point pertama bakal  
dapat dilihat dalam beberapa butir dari kisah tradisi lisan yang sama, 
misalnya pada butir 13-20. Sedangkan point kedua, manusia dan 
masyarakat berusaha sekuat tenaga untuk dapat menghindarinya, 
sehingga hasil yang dirindukan dapat diperoleh dalam kerangka 
mengentaskan fenomena kemiskinan. 

 Pada baris 5-8 dapat dilihat wacana kultural mengenai 
fenomena kemiskinan yang secara empiris dapat diakibatkan oleh 
beberapa faktor dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya alasan 
ketiadaan hewan piaraan (baris 5), yang dapat membantu manusia dan 
masyarakat untuk dapat mengatasi kemiskinan dalam rumah tangga. 
Banyak keluarga yang walau hasil panen tidak mencukupi, namun oleh 
karena hewan piaraan tersedia dalam jumlah yang mencukupi, maka 
ketika musim kelaparan tiba, mereka mencari jalan keluar dengan 
menjual hewan piaraan atau menukarkan hewan dengan persediaan 
makan dan minum. Sementara itu, terungkap juga alasan praktis lain 
yakni kenyataan banyak anak (baris 6), sebagai alasan hidup serba 
miskin. Memang realitas sosial yang tidak mungkin dipungkiri adalah 
jumlah anak  turut mendukung merebaknya fenomena kemiskinan. 
Walau sementara pengalaman beberapa keluarga justru sebaliknya, 
bahwa jumlah anak justru memberikan pahala dan berkat. Dalam arti 
jumlah anak tidak memberi peluang kepada fenomena kemiskinan 
melainkan sebagai pratanda melimpahnya rejeki bagi keluarga dan 
masyarakat. 

 Selain itu pada baris ke-7 terungkap bahwa, fenomena 
kemiskinan sebagai sebuah realitas sosial, juga dipengaruhi oleh tidak 
adanya sifat hemat atau kebiasaan menabung. Sikap menabung yang 
dimaksud dapat diartikan sebagai perilaku sosial yang tidak 
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menghambur-hamburkan hasil perolehan dalam keluarga. Dalam arti 
kualitas kebutuhan justru disesuaikan dengan kondisi realitas hidup 
manusia dan masyarakat yang benar. Lalu dalam kisah yang sama 
masih terlihat bahwa ada alasan empiris lainnya yang benar-benar 
menjebloskan manusia dan masyarakat ke dalam fenomena kemiskinan 
yakni alasan 'manusia dan masyarakat' yang terbawa arus untuk ikut 
tradisi dan warisan masa lampau, yang ternyata sangat memiskinkan 
warga masyarakat (baris 8). Warisan masa lampau yang dimaksud 
adalah berbagai kebiasaan bua taka yakni selalu harus kumpul tenasak 
(artinya membawa sesuatu) ketika terjadi sesuatu dalam masyarakat. 

 Apa yang disebut dalam baris ke-8 dirincikan dalam beberapa 
butir berikut yakni baris 9-12 dengan menyebutkan ketaatan kepada 
tradisi, warisan dan budaya untuk selalu melakukan kewajiban tanpa 
melihat kemampuan pribadi atau keluarga. Maksudnya perbuatan dan 
tindakan sosial untuk berpartisipasi seperti telah disebutkan dalam 
baris ke-8, merupakan suatu kegiatan moral etik yang justru dianggap 
sebagai suatu realitas sosial yang senantiasa mengikat persatuan dan 
kesatuan di antara warga suku yang satu dengan suku yang lain. Itu 
berarti tindakan-tindakan itu merupakan sebuah pratunjuk mengenai 
ketaatan masyarakat pada kewajiban moral-etik dalam ikatan 
kebersamaan pada perspektif hidup bersama di desa atau kampung. 
Dari balik baris 9-12 dapat dilihat bahwa perubahan dan 
perkembangan yang kini dialami manusia dan masyarakat tidak 
mampu mengubah kewajiban manusia dan masyarakat untuk taat pada 
aturan tradisi, warisan dan budaya yang dilaksanakan dari masa silam 
hingga kini, dan bahkan nanti. Hal itu dapat dilihat pada baris ke 12 
misalnya, yang justru menyingkapkan sebuah rahasia, mengapa tradisi, 
warisan dan budaya sedemikian melekat dalam kehidupan manusia dan 
masyarakat, dan sulit sekali ditinggalkan, bahkan seberat apapun.  

 Kemudian dalam baris 13-20 disebutkan beberapa tindakan 
bersama yang secara kultural tidak dapat dihindari manusia dan 
masyarakat. Artinya manusia dan masyarakat sulit sekali mengelak 
atau menolak untuk tidak melakukannya. Hal-hal itu antara lain 
disebutkan secara umum pada baris ke-13 yakni masing-masing 
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kebiasaan adat, tradisi dan budaya. Pada baris ke-15 disebutkan 
kewajiban dalam perayaan perkawinan, dan baris ke-17 disebutkan 
acara waktu seseorang meninggal. Contoh yang disebutkan di sini 
meliputi juga beberapa peristiwa kehidupan yang tidak disebut secara 
kasat mata, yang biasanya memberi peluang kepada setiap warga 
masyarakat untuk menunjukkan partisipasinya. Tindakan partisipasi 
ini juga menunjukkan adanya respek untuk menjunjung tinggi 
harmonisasi di dalam kehidupan bersama. Perspektif yang selalu 
melekat dalam alam pemikiran manusia dan masyarakat desa adalah 
bahwa tindakan-tindakan sebagaimana telah disebutkan justru harus 
dilakukan dalam kerangka menjaga aura harmonisasi di dalam 
kehidupan bersama.  

 Walau disebutkan juga bahwa pada masa sekarang ini sudah 
ada peringatan dari pihak berwewenang, dan dalam hal ini pihak 
Gereja Katholik yang memberi pertimbangan agar tradisi, warisan dan 
budaya tidak membelenggu kehidupan bersama dalam masyarakat 
setiap hari (baris ke-21). Pertimbangan seperti disebutkan ini tidak 
termasuk berbagai pertimbangan yang juga diberi oleh pihak 
pemerintah, dalam rangka untuk memberi peringatan kepada mnusia 
dan masyarakat untuk tidak saja bersandar pada tradisi, warisan dan 
budaya. Dalam arti manusia dan masyarakat harus terus diingatkan 
untuk memperhatikan realitas sosial yang sedang dialami setiap hari, 
dalam rangka mencari akar penyebab terjadinya fenomena kemiskinan, 
sehingga manusia dan masyarakat dapat terbebas dari kenyataan 
adanya kemiskinan yang sama.  

 Masih berkenaan dengan praktek tradisi dan warisan serta 
budaya yang banyak kali memberatkan, pada beberapa baris (22-30), 
terungkap secuil perubahan dan perkembangan yang sudah dijalankan 
manusia dan masyarakat setiap hari. Maksudnya, apa yang disebut adat 
atau tradisi, ternyata sudah dielaborasi sedemikian rupa, sehingga 
berbagai kewajiban yang dilaksanakan atas nama tradisi dan adat 
istiadat atau budaya, kini tidak dilihat lagi sebagai beban yang 
memberatkan. Hal itu sungguh-sungguh dilihat sebagai sesuatu 
tindakan moral-etik yang dilaksanakan dengan penuh sukacita dan 



 

309 

tanggungjawab dalam kerangka menciptakan harmonisasi. Terlihat 
dari baris-baris tradisi lisan yang telah disebutkan (baris 22-30), warga 
masyarakat tidak membuang muka untuk saling menanggung beban, 
melainkan justru tergerak secara otomatis untuk memberi tangan dan 
saling meringankan beban hidup.  

 Apa yang dilaksanakan secara bersama seperti terlukis di atas, 
digenapi lagi dengan beberapa penjelasan pada baris 31-36. Semua 
kewajiban  dalam usaha merealisasi tuntutan adat, tradisi dan warisan 
serta budaya tidak menimbulkan keributan atau tindakan kekerasan 
seperti berkelahi. Walau terkadang sikap yang tidak diinginkan ini 
muncul di antara warga masyarakat yang satu dan yang lainnya. 
Namun hal itu tidak dipupuk sampai mempertajam perbedaan 
pendapat atau sikap yang berbeda di antara mereka. Pada baris ke-31 
disebut dengan kasat mata bahwa tidak ada sikap berkelahi, dan alasan 
yang paling dijunjung tinggi adalah mereka telah menyepakatinya 
sebagai sesuatu yang baik dan terpuji (baris ke-32).  Dengan demikian 
unsur yang selalu mendapat tekanan untuk diperhatikan adalah selalu 
sehati sepikir dalam melaksanakan segala yang merupakan kewajiban 
mereka. Hal ini dapat dibaca pada baris 33-34 yang justru merujuk 
pada kepentingan bersama yang seharusnya diperthatikan dengan 
sungguh-sungguh dan dengan penuh sikap tanggungjawab. Hal yang 
sangat menarik dapat dilihat pada baris 35-36 adalah upaya  cerdas 
untuk belajar dari komunitas perdana yakni ketika iklim kehidupan 
para leluhur yang selalu menjaga dan tetap melestarikan ikatan hidup 
bersama demi langgengnya harmonisasi di antara mereka. Karena itu 
kata-kata kunci yang seharusnya diperhatikan dan dikembangkan dari 
waktu ke waktu adalah saling mengasihi, saling membantu dan terus 
menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan religi.      

Paradigma Kehidupan SosialParadigma Kehidupan SosialParadigma Kehidupan SosialParadigma Kehidupan Sosial    

Pada sub bagian ini direfleksi citra kehidupan sosial dengan 
mengkaji paradigma kehidupan sosial manusia dan masyarakat di 
daerah penelitian. Sebelumnya diperlihatkan terlebih dahulu arti dari 
kata paradigma itu sendiri, agar tidak disalah-tafsirkan dari uraian 
selanjutnya. Sebetulnya istilah paradigma berasal dari sosiolog ternama 
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Thomas Kuhn dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution 
(1978).49 Menurutnya rujukan utama dari paradigma adalah sumber 
nilai, kerangka berpikir, atau skema orientasi dasar dan sketsa proses 
awal.50 Dalam kerangka pikir yang sama, analisis mengenai fenomena 
kemiskinan bakal ditempatkan pada refleksi beberapa perspektif 
tersebut.  

 Pertama, kehidupan sosial sebagai sumber nilai selalu harus 
dimengerti dalam kerangka pikir hakekat dari eksistensi tradisi, 
warisan dan budaya. Dalam arti dinamika kehidupan sosial umumnya 
selalu bersumber pada tradisi dan budaya yang diturunkan dari 
generasi ke generasi oleh karena arti dan makna yang tembus waktu 
dan tempat. Kedua, kehidupan sosial yang sama juga menjadi landasan 
dan kerangka berpikir manusia dan masyarakat. Masih berkaitan erat 
dengan point pertama, tradisi dan budaya senantiasa menjadi acuan 
berpikir dalam kehidupan sosial setiap hari. Ketiga, dengan demikian 
warisan budaya dan tradisi menjadi skema orientasi bagi manusia dan 
masyarakat dalam menata strategi kehidupan sosial yang lebih 
memenuhi harapan banyak orang. Keempat, dengan kata lain tradisi 
dan budaya selalu dijadikan sebagai titik awal dari sketsa proses awal 
suatu kegiatan dalam kehidupan sosial setiap hari. Berikut ini sebuah 
kisah dari tradisi lisan, yang kiranya membantu analisis dalam sub 
bagian ini.   

Tabel 5.2 Tradisi Lisan Masyarakat Desa T’eba 
NoNoNoNo    Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan ((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    

01 Nane lael fe, aneu an hina ma in sui 
kina 

Kalau jadi itu diberi pada anak dan 
cucu 

02 Kalu hem mui semmo soas. Kalau mau punya lahan, beli 
03 Soas bane ka na ape ko fa Beli lahan tidak ditipu 

 
49Bdk Gregor Neonbasu SVD, Sketsa Dasar Mengenal Manusia dan Masyarakat, Pintu 
Masuk Ilmu Antropologi Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS, 2020: 101 dst. Pada sumber 
tersebut diuraikan penjelasan mengenai pokok Paradigma Antropologi dalam kaitan 
dengan analisis ilmu antropologi terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat 
setiap hari. Dalam bingkai pemahaman yang sama, uraian dalam sub bagian disertasi 
ini berusaha membahas lebih dalam paradigma kehidupan sosial untuk lebih 
memahami fenomena kemiskinan dengan bertanya 'mengapa manusia dan masyarakat' 
selalu terjerat fenomena kemiskinan.    
50Neonbasu, Ibid. hal. 101 
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NoNoNoNo    Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan Bahasa Dawan ((((Uab MetoUab MetoUab MetoUab Meto))))    Bahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa IndonesiaBahasa Indonesia    
04 Fe moen feu  Beri untuk mantu 
05 nokan sine na taim na fan i Besok lusa terima kembali 
06 Uis fin mui poho,  Raja-raja punya kuasa kepemilikan 
07 am fina  ka mui fa Amaf tidak punya 
08 Baek meat na. Bak ki saon nana i. Batas lahan. Pagar batu turun lewat 

sini 
09 nea me lene Tanah dan kebun 
10 na'sau neu Atambua atone mese ha  Jual ke Atambua hanya 1 orang saja 
11 Nloem he na'sa'u nbi ia  Lebih suka jual di tempat sini 
12 Namtau nseba oto Takut ongkos  oto 
13 Na'sa'u an'es ntea uu boa nu  Dijual sedikit tidak sampe 20 pohon 
14 Lumiku mese ala kilo mese ai kilo 

nu   
1 minggu hanya 1 kg atau 2 kg 

15 On nan ka ntea fa ha nsoas sa  Sehingga tidak cukup untuk belanja 
apa  

16 Ha neu koperasi konsumen? Untuk koperasi konsumen? 
17 Nane of matoesa ntea Itu berarti berkelahi banyak 
18 Olah mese loita neu in Olah satu orang uang untuk dia 
19 Eas eas i neak na Masing-masing dia punya hati 
20 Nait in neu ian fe noka ta faena Ambil untuk dia tapi besok 

kembalikan 
21 Mbua loita oke,  Kumpul uang semua 
22 neuk nan ni, nah nan ni. Gigit buang, makan buang semua 
23 KUD maet  KUD mati 
24 Tamnau sobalu feak nan  ni,  Ingat baju putus sama sekali 
25 bu'na  na bola,  Motif kain buna berlubang 
26 mamui mepen ne neu ane Sangat susah, untuk padi 
27 Hai an hina neik paok pinaf hai 

mituina  
Anak kami bawa lampu terang dan 
kami ikut 

28 Susal nane lopo luman, oet puta, pes 
koto 

Susah itu lumbung kosong, potong 
sagu, dan masak kacang hutan 

29 Ma’u – ma’u ma ka tamean fa Kurus-kurus tapi tidak berpenyakit 
30 Unu susal ka tanoi,  Dulu kalau susah namun tidak 

mengeluh 
31 Bantuan moe kai mi peh. Bantuan buat kami pemalas 
32 Hai mpao oe ualna Kami tunggu air hujan 
33 Muni ka miat fa. Akhir ini tidak lihat 
Sumber: Data Primer, 2018 

Inti paradigma kehidupan sosial manusia dan masyarakat dapat 
ditemukan dari ke-33 butir tradisi lisan seperti tertera di atas. Karena 
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itu refleksi berikut sebagai lanjutan analisis untuk melihat lebih dalam 
kondisi kehidupan keluarga-keluarga berkenaan dengan dampak dari 
fenomena kemiskinan. Pada baris pertama (butir ke-1) dikemukakan 
mengenai kepentingan generasi kini yang merupakan akar kehidupan 
sosial yang diturunkan dari leluhur melalui orang tua. Dinamika 
kehidupan sosial terlukis secara pragmatis dalam baris ke-2 s/d 9 
dengan mengurai seberapa jauh batas tanah adat dalam kaitan dengan 
kemampuan kaum keluarga untuk menggarap tanah warisan tersebut. 
Pada baris 2-3 dikemukakan mengenai warisan riil bagi generasi kini 
yakni bekas kebun yang secara empiris merupakan milik dari suku atau 
keluarga tertentu. Sesungguhnya, sesuai tata cara adat istiadat dan 
budaya setempat, maka warisan ini tidak dijual- belikan. Namun 
pragmatisme berkata lain bahwa ada keluarga atau suku yang 
memperjual-belikan bekas tanah atau tanah warisan tersebut. 

 Pada baris 4-5 terungkap pengalaman yang sebetulnya tidak 
memberi harapan dalam kerangka usaha mempertahankan warisan 
leluhur berupa tanah suku tersebut. Seruan terbalik yang hendaknya 
diperhatikan di sini adalah generasi kini seharusnya memperhatikan 
hak milik yang melekat pada suku atau keluarga yang memilikinya 
secara inklusif. Hal yang sama seperti di atas ini lalu dilihat 
perbandingannya pada pengalaman hidup para raja (baris ke-6) dan 
masyarakat biasa (baris ke-7). Tentu yang dimaksud di sini adalah 
setiap kelompok sosial selalu memiliki tata cara dan aturan tersendiri, 
dengan pola dan strategi pewarisan masing-masing. Sudah pasti bahwa 
masing-masing kelompok memiliki tata aturan sebagai ungkapan 
respek terhadap sesuatu yang diwariskan dari masa silam.  

 Terlihat dari baris 8-9 bahwa warisan yang dimaksud itu adalah 
batas tanah, atau batas kebun. Dalam ungkapan Uab Meto dikenal 
istilah 'nakta', yang secara literer berarti batas.  Jika dilihat dari 
paradigma kehidupan sosial masyarakat di tempat penelitian, maka apa 
yang disebut nakta ini selalu berupa sesuatu yang dapat dilihat: bisa 
pohon tertentu, bukit atau batas yang ditandai dengan sesuatu barang 
bukti yang jelas. Batas inilah yang menentukan ruang gerak seseorang 
atau keluarga dan bahkan suku tertentu di dalam mengusahakan 
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berbagai kebutuhan bagi hidup rumah tangga setiap hari. Mengapa 
batas itu menjadi penting dan selalu menimbulkan percecokan dan 
bahkan perkelahian, malah bisa pembunuhan. Hal itu bisa saja terjadi 
ketika ada beberapa pihak yang menipu dan menjual hak warisan 
keluarga atau suku tersebut. Pengalaman seperti inilah yang kemudian 
menjadikan batas tanah terus diperhatikan dengan sangat seksama, 
agar tidak menimbulkan persoalan dan kesulitan antar keluarga dan 
suku. 

 Pada baris 10-15 adalah bukti mengenai tanah warisan yang 
kemudian dijual dan pengalaman manusia membuktikan bahwa hal itu 
menimbulkan persoalan bagi generasi kini. Pertanyaan krusial bagi kita 
adalah mengapa orang menjual tanah hak milik suku atau keluarga? 
Beberapa baris yang telah disebut sebelumnya menerangkan mengenai 
alasan menjual tanah suku atau tanah warisan. Umumnya ketika 
seseorang (pribadi) atau keluarga (kelompok) mengalami kebutuhan 
mendesak, maka menjual tanah adalah pilihan, walau di kemudian hari 
tindakan seperti ini tidak didukung oleh anggota keluarga atau suku 
yang lain. Tindakan menjual tanah atau mengalih-fungsikan warisan 
leluhur memang bukan pilihan yang tepat oleh karena selalu muncul 
persoalan pelik di hari-hari mendatang. Banyak anggota keluarga 
merasa tidak puas dengan tindakan tersebut. Ada upaya dari warga 
masyarakat untuk membantu sesama yang terjerat dalam kebutuhan 
mendadak, misalnya melalui koperasi atau usaha bersama.  

 Pada baris 16-23 disebutkan secara empiris usaha bersama 
dengan menggambarkan beberapa sisi negatif yang hampir dialami 
oleh semua warga desa. Pada prinsipnya semua warga desa mengakui 
bahwa koperasi merupakan sebuah paradigma kehidupan ekonomi 
baru yang pada awal mula dinilai akan sangat membantu 
mengembangkan kehidupan masyarakat. Para sesepuh yang menangani 
koperasi itu juga dengan niat yang baik dan terpuji memberi penjelasan 
mengenai pentingnya mengembangkan kesejahteraan melalui usaha 
koperasi simpan pinjam. Ternyata masyarakat umumnya terjerat pada 
pengalaman sangat menyedihkan, yakni mereka ditipu oleh para 
petugas. Maka terjadilah perkelahian (baris 17) antara warga 
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masyarakat dengan para petugas yang dinilai tidak jujur. Masyarakat 
membeberkan bahwa ada tindakan korupsi (baris 18) oleh karena para 
petugas hanyalah bekerja untuk kepentingan diri sendiri.  

 Para pengelola usaha bersama yang disebut koperasi itu tidak 
melayani kepentingan warga masyarakat dengan sepenuh hati (baris 
19-20). Sekali lagi, pusat perhatian mereka hanyalah tertuju pada 
kepentingan diri dan keluarga sendiri saja. Dengan terus terang warga 
masyarakat di kawasan penelitian melukiskan bahwa pada awal mula 
masing-masing warga desa mengumpulkan uang (baris 21), namun 
perlahan-lahan uang yang terkumpul itu tidak berkembang, malah 
sebaliknya semakin menurun oleh karena dimakan oleh para pengurus 
(baris 22). Tindakan sepihak dan tidak etis oleh para pengurus inilah, 
yang lambat laun menyebabkan koperasi itu bubar dan mati dengan 
sendirinya. Usaha yang pada awalnya berniat baik untuk kepentingan 
bersama, ternyata berakhir dengan persoalan dan pertikaian di antara 
warga masyarakat dan para pengurus koperasi.  

 Di dalam butir tradisi lisan yang masih tersisa yakni baris 24-33 
terlihat refleksi sosial terhadap situasi dan kondisi kehidupan ekonomi 
masyarakat pasca kematian koperasi unit desa. Dari baris 24-28 
terungkap bahwa masyarakat mencari daya secara berdikari untuk 
menemukan jalan keluar, ketika terjerat dalam fenomena kemiskinan. 
Pada baris 28 masih terungkap cara tradisional yakni mengandalkan 
kemurahan hutan yang senantiasa mempersiapkan pohon enau atau 
pohon lontar serta berbagai jenis kacang hutan. Sementara itu ada sikap 
pasrah untuk menerina kondisi kemiskinan sebagai bagian integral dari 
kehidupan manusia dan masyarakat dengan melukiskan bahwa walau 
mereka dalam keadaan kurus namun tidak dapat penyakit menular 
(baris 29). Itu artinya faktor kemiskinan diterima dengan hati bening 
untuk mencari solusi yang dapat memberi kepuasan hati.  

 Mereka membandingkan kehidupan pada masa lampau, di 
mana mereka mengalami kesulitan dan persoalan, namun mereka tidak 
pernah mengeluh (baris 30). Pada kondisi yang sama, mereka 
berpendapat bahwa bantuan itulah yang membuat mereka menjadi 
pemalas dan tidak berjuang untuk mencari jalan keluar yang memadai 
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(baris 31). Optimisme yang dimiliki warga masyarakat selalu dikaitkan 
dengan kemurahan alam, yakni datangnya musim hujan yang segera 
tiba, agar mereka dapat menanam kebun yang sudah tersedia dengan 
bibit-bibit unggul padi dan jagung serta berbagai umbi-umbian (baris 
32). Walau dengan kasat mata mereka mengakui bahwa manusia dan 
masyarakat zaman now tidak lagi mewarisi berbagai kearifan lokal 
berkenaan dengan iklim yang senantiasa bersahabat bagi kehidupan 
manusia dan masyarakat setiap hari (baris 33).             

Inti Kemiskinan MasyarakatInti Kemiskinan MasyarakatInti Kemiskinan MasyarakatInti Kemiskinan Masyarakat    

Dari uraian sebelumnya dapat dilihat bahwa yang menjadi inti dari 
fenomena kemiskinan adalah paradigma kehidupan sosial setiap hari. 
Bahwa adanya realitas kemiskinan, hal itu bukan saja sebuah wacana 
atau kata-kata hampa. Seturut kajian sebelumnya, fenomena 
kemiskinan merupakan satu paradigma kehidupan sosial, yang telah 
masuk dalam jejaring dinamika kehidupan sosial manusia dan 
masyarakat. Untuk itu refleksi berikut disajikan pola kehidupan yang 
dapat dikategorikan ke dalam paradigma kehidupan sosial, yang 
darinya dapat ditarik kesimpulan mengenai adanya fenomena 
kemiskinan dalam masyarakat.    

 Secara empiris harus dikatakan di sini bahwa gejolak sosial 
kemiskinan merupakan salah satu matra dari pola kehidupan manusia 
dan masyarakat. Dalam arti bahwa fenomena kemiskinan itu sungguh-
sungguh nyata dan memang benar-benar dialami oleh warga 
masyarakat setempat. Telah dilihat dalam tafsiran tradisi lisan 
sebelumnya bahwa ada bukti dari pengakuan manusia dan masyarakat 
mengenai berbagai kesulitan praktis ketika fenomena kemiskinan 
tersebut menjerat kehidupan warga masyarakat. Manusia dan 
masyarakat terlihat sedang berusaha sekuat tenaga dengan mencari 
berbagai terobosan agar tidak tertimpa malapetaka fenomena 
kemiskinan yang sama. Bukti empiris mengenai upaya warga 
masyarakat dapat dibaca dari perjuangan untuk mencari pekerjaan 
yang sekiranya memberi hasil tambahan, dan dengan demikian juga 
kesulitan mengenai kebutuhan tertentu, dapat segera ditangani dengan 
baik dan handal. Memang cara berkebun dari aspek tertentu selalu 
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tidak menentu dalam memberi hasil yang memuaskan pada perubahan 
musim berikutnya. Hal itu masih dapat dilihat dari berbagai faktor 
tekhnologi yang digunakan manusia dan masyarakat.  

 Inti kehidupan yang hendaknya diperthatikan di sini adalah 
berbagai kegiatan manusia dan masyarakat yang seakan digerakkan 
untuk menanggapi fenomena kemiskinan. Berbagai kegiatan di dalam 
rumah tangga menjadi dasar yang kuat bagi kajian mengenai kualifikasi 
kemiskinan yang dialami manusia dan masyarakat. Karena itu inti 
persoalan harus dipelajari dari kajian yang cermat mengenai berbagai 
kegiatan di sekitar rumah, baik rumah tangga, dan terlebih rumah adat 
yang menjadi tempat tumpuan hidup bagi semua warga suku dalam 
kehidupan bersama. Ungkapan yang sangat benar dalam kajian ini 
adalah bahwa ekonomi rumah tangga harus menjadi kunci untuk 
merinci berbagai soal yang muncul di sektar kehidupan masyarakat di 
satu sisi, dan pada sisi lain, ungkapan yang muncul kemudian bekenaan 
dengan fenomena kemiskinan selalu bersentuhan langsung dengan 
urusan rumah tangga yang sama.  

 Dengan demikian usaha yang hendaknya dilakukan adalah 
usaha yang serius untuk memahamai tindakan ekonomi penduduk 
setempat, yang nota bene berlaku di sekitar proses penangan masalah-
masalah rumah tangga setiap hari. Itu berarti seberapa jauh dipahami 
penalaran tradisional warga masyarakat setempat ketika berupaya 
untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Seberapa jauh hasrat hati 
dan tekad yang bulat yang mendorong mereka untuk memperbaiki 
kualitas hidup, justru hal itulah yang menjadi kunci dan harus 
dipahami secukupnya dalam kerangka memberi gambaran yang benar 
mengenai usaha dan upaya warga masyarakat untuk menanggapi 
kesulitan dalam kehidupan bersama setiap hari. Inti kemiskinan 
masyarakat tidak pernah lepas dari kegiatan-kegiatan nyata yang 
menunjang tindakan-tindakan positif ketika warga masyarakat 
menggunakannya untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul.  

 Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa inti persoalan 
berkenaan dengan fenomena kemiskinan ada pada strategi warga 
masyarakat untuk menata rumah tangga mereka, atau rumah dalam 
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arti kesatuan suku (uem leu) yang ada di dalam kampung atau desa 
tertentu. Dengan demikian skope pemahaman tidak pernah lepas dari 
kajian mengenai eksistensi sebuah rumah tangga atau refleksi 
mengenai fakta adanya sebuah ume di sekitar kehidupan bersama. 
Jantung perhatian analisis masalah terletak pada membahas secara 
lebih transparan berbagai kegiatan perbaikan mutu kehidupan 
keluarga. Mungkin saja ada hal-hal biasa dan sederhana, yang tidak 
diperhatikan dalam refleksi ilmu pengetahun, ternyata ia memiliki 
posisi penting dalam refleksi mengenai inti persoalan yang terdapat 
dalam analisis mengenai fenomena kemiskinan yang sama.51 

 Hal biasa yang dapat disebutkan di sini berkenaan dengan 
kinerja kehidupan ekonomi masyarakat antara lain misalnya, cara 
warga masyarakat menghasilkan uang. Lalu apakah dapat diukur 
mengenai seberapa tinggi tingkat kepuasan ketika warga berusaha 
untuk mendapat sejumlah uang di tangan. Sebetulnya fenomena ini 
sangat menarik oleh karena umumnya masyarakat tidak terlalu perduli 
dengan besar kecilnya jumlah uang yang berada di tangan. Yang 
penting ada uang di tangan, dan kebutuhan selalu disesuaikan dengan 
jumlah uang yang sekarang ada di tangan. Dengan demikian dapat 
dilihat bahwa ukuran kebutuhan dapat saja berubah, tergantung dari 
jumlah uang yang sekarang dimiliki. Orientasi dan perspektif ekonomi 
masyarakat bukan pada besar kecilnya jumlah uang, melainkan 
kehadiran uang itu sendiri pada saat seseorang dijerat dengan berbagai 
kebutuhan, termasuk keperluan yang tidak diduga sebelumnya. 

 Sistem dan strategi pengaturan keuangan yang tidak realistis 
dapat saja terjadi oleh karena pusat perhatian tidak pernah tertuju pada 
memperhitungkan jumlah uang yang sekarang dimiliki. Kebutuhan 
dapat saja membengkak, ketika jumlah uang yang saat ini dimiliki lebih 
dari secukupnya. Sebaliknya kebutuhan dapat tertunda, ketika jumlah 
yang ada di tangan tidak sebanding dengan daftar jenis kebutuhan. 
Sebetulnya ada hal mendasar yang dapat kiranya disari dari analisis ini, 

 
51Bdk sebuah kajian dan refleksi ekonomi rumah tangga dalam Jacqueline Vel 2010 
Ekonomi Uma, Penerapan Adat dalam Dinamika Ekonomi berbasis Kekerabatan 
Jakarta: KITLV dalam kerja sama dengan Van Vollenhoven Institute.  
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bahwa persoalan terletak pada sistem atau pola pengaturan dalam 
menggunakan uang yang tidak realistis.  

 Pertama, ada warga masyarakat yang tingkat kebutuhannya 
selalu mengikuti jumlah uang di tangan. Dalam arti ketika jumlah uang 
semakin banyak, maka kebutuhan juga berbanding seimbang dengan 
jumlah uang yang saat ini ada di tangan. Tipe orang seperti ini 
umumnya tidak memiliki kebiasaan untuk menabung. Jika mereka 
memiliki uang, maka peringkat keinginan untuk menciptakan 
kebutuhan selalu lebih unggul. Itu berarti hal yang dapat dicatat di sini 
bahwa orang semacam ini tidak memiliki rancangan atau catatan 
mengenai daftar kebutuhan. Dengan demikian, mereka juga tidak 
memiliki apa yang disebut skala prioritas dalam kehidupan mereka 
setiap hari. Kedua, ada orang yang menyusun kebutuhannya sesuai 
dengan perasaan sosial. Jumlah uang di tangan tidak menjadi soal, yang 
penting apa yang dibutuhkannya itu sesuai dengan sikap sosial. Pola 
hidup seperti kelompok ini memang selalu menciptakan utang di 
mana-mana. Prinsip yang sulit diatasi dalam perilaku semacam ini 
adalah sering kali mereka cenderung ‘gali lubang tutup lubang’.  

 Ketiga, masih erat hubungannya dengan sikap atau perilaku 
sosial yang kedua tadi yakni kebutuhan berdasarkan gengsi atau harga 
diri. Tipe manusia yang ketiga ini selalu tidak pasti terhadap peringkat 
kebutuhan yang dimiliki, baik secara pribadi, dan terlebih berkenaan 
dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian 
acapkali terjadi bahwa sebetulnya ada sekian banyak kebutuhan yang 
dapat ditunda, dan tergantung juga pada besarnya penghasilan yang 
dimiliki keluarga tertentu. Persoalan menjadi sungguh rumit, jika sikap 
yang satu ini dimiliki oleh suami atau istri, dan sikap hemat dimiliki 
oleh pasangan yang lain. Jika terjadi seperti ini maka kekacauan dalam 
rumah tangga adalah bayarannya oleh karena selalu tidak ada 
kesepakatan untuk menentukan jenis kebutuhan yang harus dipenuhi. 
Keempat, kebutuhan yang didasarkan pada kemauan tradisi, adat dan 
budaya. Citra perilaku ini hampir sama dengan sikap yang ketiga, 
namun di sini lebih ditekankan secara institusional, yakni keputusan 
tradisi, adat-istiadat dan budaya.                   
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 Keterlibatan manusia dan masyarakat secara umum termasuk 
kegiatan ekonomi, selalu terikat pada pola kekerabatan. Itu berarti 
berbagai kegiatan selalu diukur oleh peran dan fungsi utama dari setiap 
orang. Bagi masyarakat yang menganut system patrilineal, tentunya 
setiap keputusan, termasuk kebijakan untuk mengeluarkan uang (juga 
menghasilkan uang) berada pada keputusan seorang laki-laki, dalam 
hal ini ayah selaku kepala rumah tangga. Namun harus diakui juga 
bahwa kedudukan seorang perempuan sangat penting dalam 
masyarakat berkenaan dengan keputusan untuk mengeluarkan uang 
demi mencukupi kebutuhan rumah tangga setiap hari. Dalam arti 
tertentu, kedudukan wanita selalu diidentikkan dengan pemahaman 
mereka mengenai ‘perspektif rumah’, dengan ketentuan bahwa rumah 
selalu menjadi simbol utama kehidupan masyarakat.  

 Tata ruang ‘rumah’ dengan berbagai kepengurusan, dan 
termasuk bagaimana menangani keuangan serta mengatur aneka jenis 
kebutuhan, hal inilah yang dimediasi oleh kaum ibu sebagai mahkota 
rumah tangga. Pada perspektif ini fenomena sangat kuat dari  ‘rumah’ 
sebagai mediator utama dan sentrum dari segala ikhwal kehidupan 
masyarakat justru menempatkan kedudukan kaum wanita menjadi 
sangat penting. Rumah merupakan penentu segala sesuatu yang 
berkaitan dengan perubahan dan perkembangan serta dinamika 
kehidupan dan pradigma kebersamaan masyarakat, termasuk di 
dalamnya bagaimana mengatur lalu lintas keuangan rumah tangga. 
Pengalaman yang direkam dari daerah penelitian juga menekankan 
betapa pentingnya posisi keluarga dalam rangka mengatur paradigma 
keluar masuknya uang, yang juga turut menentukan skala fenomena 
kemiskinan yang ada dalam masyarakat.      

Citra Pembangunan KitaCitra Pembangunan KitaCitra Pembangunan KitaCitra Pembangunan Kita    

Setelah uraian sebelumnya mengenai cikal bakal terjadinya 
kondisi kemiskinan dalam masyarakat, pertanyaan masih tersisa, 
apakah sikap pemerintah memberi perhatian bagi proses pengentasan 
kemiskinan di atas? Uraian dalam bab-bab sebelumnya telah 
memberikan penjelasan yang sangat mencukupi mengenai pertanyaan 
yang sama. Jika memang dijawab 'ya', maka kondisi sosial yang 
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dihadapi haruslah tidak seperti yang dialami pada saat ini, atau 
sekurang-kurangnya dari waktu ke waktu dalam suatu jangka yang 
panjang. Secara tertulis, selalu ada usaha dan upaya dari pihak 
pemerintah untuk senantiasa mengentaskan fenomena kemiskinan, 
namun nampaknya setiap tahun, hal itu tidak menunjukkan satu 
kemajuan. Dalam arti tidak ada indikasi yang signifikan mengenai 
menurunnya angka kemiskinan yang sama. 

 Jawaban yang kiranya bijaksana dalam kerangka mengentaskan 
kemiskinan yang lebih empiris adalah bahwa dinamika pembangunan 
selama ini memamg memperhatikan fenomena kemiskinan untuk 
segera dibasmi, namun strategi atau pendekatan yang digunakan, boleh 
jadi seharusnya di-review. Kiranya peringkat refleksi kembali strategi 
harus bertumpu pada cikal bakal kehidupan warga masyarakat pada 
ruang dan lingkup sosial yang khas. Dalam arti format pendekatan 
boleh sama, namun isi dari pendekatan tidak boleh sebangun dengan 
terapan yang ada di daerah lain. Bukti yang harus menjadi dasar 
refleksi atau usaha yang tuntas untuk me-review pendekatan adalah 
kenyataan yang dihadapi setiap tahun hampir sama. Yakni bahwa 
nampaknya usaha pengentasan kemiskinan tidak memiliki gigi, atau 
citra yang ditemukan dari agenda mengentaskan kemiskinan 
nampaknya berjalan di tempat. Selain itu ada kesan bahwa proses 
pengentasan kemiskinan yang berjalan selama ini sama sekali tidak 
menunjukkan suatu usaha kemanusiaan yang benar-benar berpihak 
pada kepentingan manusia dan masyarakat yang konkret setiap hari.  

 Kajian seperti ini sebetulnya secara empirik menunjukkan 
bahwa karya pembangunan dalam kerangka mengentaskan 
kemiskinan, ternyata memang benar-benar tidak ada gigi. Yang 
dimaksud adalah berbagai agenda untuk mengentaskan fenomena 
kemiskinan, ternyata hanya sepertinya menghamburkan waktu dan 
tenaga. Oleh karena itu beberapa pemikiran yang telah diutarakan 
dalam sub bagian sebelumnya berkenaan dengan inti kemiskinan 
masyarakat seharusnya menjadi skala prioritas pihak pemerintah. 
Ketika dinamika pembangunan selalu memberi perhatian yang tulus 
untuk mengentaskan kemiskinan, maka langkah awal yang dimiliki 
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harus seperti analisis pada butir sub bagian sebelumnya. Pendekatan 
seharusnya diawali dengan mencari di tengah kehidupan bersama 
masyarakat desa, mengenai inti kemiskinan yang selama ini menjerat 
kehidupan manusia dan masyarakat setempat. Usaha seperti ini 
berdasarkan pada pemikiran bahwa masing-masing daerah memiliki 
warna kehidupan yang khas dan istimewa oleh karena manusia dan 
masyarakat yang mendiami kawasan tertentu, selalu berbeda satu 
terhadap yang lainnya. 

 Hampir di mana-mana dinamika kehidupan selalu melekat 
pada manusia dan masyarakat yang mendiami tempat tertentu. Oleh 
karena itu sudah dengan sendirinya dinamika kehidupan yang sama 
tidak pernah lepas dari tradisi dan budaya atau warisan masa silam. 
Keterlekatan manusia dan masyarakat pada masa silam merupakan 
mata rantai dari aliran waktu yang senantiasa mengalir dari dulu kala 
menuju saat sekarang dan terus berlanjut ke masa depan tanpa henti. 
Pada peringkat aliran waktu inilah dapat dilihat sosok tradisi, budaya 
dan warisan leluhur. Pada uraian sebelumnya disebutkan mengenai 
pengaruh kekerabatan berkenaan dengan usaha mencari inti gejolak 
sosial kemiskinan di tengah kehidupan manusia dan masyarakat. 
Dalam perspektif yang sama, pihak pemerintah hendaknya mengkaji 
ulang pendekatannya mengentaskan kemiskinan, dengan berusaha 
sekuat tenaga untuk mencari titik-titik kehidupan masyarakat, yang 
diasumsikan sebagai cikal bakal merebaknya fenomena kemiskinan 
yang sama.  

 Satu hal yang biasa  ada pada manusia dan masyarakat desa 
yakni keyakinan mereka secara tradisional mengenai peranan rumah 
(Uab Meto: ume) dan rumah adat (uem leu), sebagai wadah yang dapat 
mengatur berbagai activitas berkenaan dengan kehidupan manusia dan 
masyarakat. Sebagai wadah inti, maka berbagai istilah atau ungkapan 
berkenaan dengan kehidupan manusia dan masyarakat juga harus 
dicari arti dan maknanya di sekitar rumah dan rumah adat yang sama. 
Itu arti apa? Hal sangat mendasar yang seharusnya diperhatikan di sini 
adalah dinamika pembangunan yang selalu memiliki respek yang 
ikhlas untuk mengkaji mindset manusia dan masyarakat. Termasuk di 
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dalamnya usaha dari dinamika pembangunan untuk memberi masukan 
kepada manusia dan masyarakat sedemikian rupa, agar pada waktunya 
mereka dapat me-review mindset mereka yang tidak sesuai dengan 
suasana kehidupan sekarang dan di sini. 

 Dalam perubahan dan perkembangan pasti saja ada berbagai 
cara dan corak kehidupan manusia dan masyarakat yang boleh dikata 
tidak sesuai dengan suasana atau kondisi kehidupan kini. Karena itu 
sikap yang seharusnya diperhatikan adalah menyadarkan manusia dan 
masyarakat mengenai dampak perubahan dan perkembangan bagi apa 
yang mereka miliki, dalam kaitannya dengan strategi berbudaya yang 
diterapkan untuk menanggapi kehidupan bersama setiap hari. Sudah 
pasti, ada berbagai makna dan nilai budaya dan tradisi yang tidak 
relevan lagi dengan suasana kehidupan masa kini, dan itulah juga yang 
menjadi tugas atau pekerjaan rumah dari dinamika pembangunan 
untuk mengatasinya, terlebih yang berkaitan erat dengan usaha 
mengentaskan kemiskinan.  

 Tidak dapat disangkal bahwa acapkali terdapat arti dan nilai 
tradisi yang berseberangan dengan pola hidup modern. Namun tidak 
jarang terjadi juga bahwa sering manusia dan masyarakat terlampau 
hidup dalam suasana modernisme, tanpa pernah memperhatikan akar 
kehidupan mereka yang ada dalam tradisi dan budaya. Di sini 
sebetulnya sangat diharapkan agar pemerintah ketika menyusun 
dinamika pembangunan hendaknya memperhatikan akhlak, atau 
mental dan kharakteristik manusia dan masyarakat, agar tidak simpang 
siur menanggapi berbagai gejolak sosial yang sedang dihadapi. Ada 
sejumlah tingkah laku sosial dan perilaku yang manusia dan 
masyarakat memang telah terpola, dan sering tidak mudah dibelokkan 
mengikuti kecenderungan perubahan dan perkembangan masa kini. 
Justru pada titik inilah betapa pentingnya dinamika pembangunan 
yang dialogal, yakni model pendekatan yang berusaha masuk lebih 
dalam untuk memahami tradisi dan budaya. Dengan cara seperti ini 
pasti saja proses internalisasi nilai dan makna dapat berjalan 
sebagaimana mestinya. Pada sisi tertentu, fenomena kemiskinan yang 
sama harus diperhatikan dengan tidak terjerembab pada pengaruh 



 

323 

dikhotomi antara yang modern dan yang tradisional. Sebetulnya sikap 
yang hendaknya diperhatikan adalah dengan jeli melihat pola hidup 
yang kiranya membantu masyarakat dan manusia untuk mengentaskan 
fenomena kemiskinan yang sama. Barangkali hal seperti itulah yang 
seharusnya diperhatikan untuk terus dan tetap memelihara iklim 
transparansi dalam memelihara iklim kehidupan bersama setiap hari.  

 Dengan demikian manusia dan masyarakat hendaknya selalu 
diberi peringatan untuk senantiasa berorientasi pada usaha dan upaya 
demi mengentaskan kemiskinan yang ada di sekitar kehidupan mereka. 
Berkenaan dengan pembicaraan mengenai usaha pemerintah dengan 
menggelar berbagai dinamika pembangunan, tentunya mindset dan 
akhlak pribadi manusia dan masyarakat haruslah diperhatikan dengan 
sungguh-sungguh. Keprihatinan itu ditunjukkan tidak saja melalui 
sikap waspada terhadap arti dan nilai tradisi dan budaya atau 
sebaliknya tetap mempertahankan budaya modernisme, melainkan 
lebih dari itu. Usaha harus tertuju pada tindakan nyata dengan 
mengajak manusia dan masyarakat desa sedemikian rupa agar mereka 
selalu bersikap terbuka terhadap berbagai tawaran hasil kerja sama 
antara pihak pemerintah dan dinamika pembangunan yang sedang 
digelar.  

 Dengan demikian dinamika pembangunan yang digelar pihak 
pemerintah hendaknya tidak saja terpusat pada jumlah materi yang 
dibagi-bagikan kepada warga masyarakat desa yang terhimpit 
fenomena kemiskinan, melainkan pada tekad yang bulat untuk 
membangun cara berpikir yang lebih terbuka. Pada satu sisi, 
masyarakat harus terbuka terhadap sikap pemerintah, dan pada sisi 
yang lain, masyarakat hendaknya mengajak pihak pemerintah untuk 
mengalami dari dekat arti dan makna yang dimiliki kini dalam 
kerangka pikir tradisi dan budaya serta warisan leluhur masa silam. Itu 
artinya dinamika pembangunan harus bercorak emik, dengan 
memperhatikan nuansa kehidupan manusia dan masyarakat kini, serta 
berusaha membuka mata dan hati mereka untuk lebih memahami 
fenomena kemiskinan yang sedang melanda kehidupan setiap hari. Jika 
pemerintah sudah menjalin relasi yang bersahabat dengan manusia dan 
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masyarakat setempat, maka terbuka kemungkinan untuk menerapkan 
cara yang tepat untuk mengentaskan fenomena kemiskinan yang sama. 

 

Temuan Fenomena KemiskinanTemuan Fenomena KemiskinanTemuan Fenomena KemiskinanTemuan Fenomena Kemiskinan    

Sekarang nampak agak sedikit terang bahwa sasaran dari uraian 
sebelumnya adalah supaya pemerintah dengan media dinamika 
pembangunan dapat kiranya menemukan secara pasti inti fenomena 
kemiskinan. Temuan itu secara empiris ada pada dialog yang terbuka 
dengan manusia dan masyarakat dalam rangka memberi respek yang 
suportif terhadap (a) cara berpikir manusia dan masyarakat, (b) 
mengkaji mentalitas tradisional, dan (c) memahami manajemen 
kontekstual yang ada dalam masyarakat. Ketiga hal ini bakal muncul 
dalam uraian pada sub-sub bagian mendatang, walau tidak disebutkan 
secara eksplisit ketiga hal tersebut secara kasat mata.  

Lembaga SoLembaga SoLembaga SoLembaga Sosial yang Misssial yang Misssial yang Misssial yang Miss----manajemenmanajemenmanajemenmanajemen    

Satu hal pasti yang selalu terujar dari uraian sebelumnya adalah 
kelemahan manajerial dari pihak pemerintah terhadap berbagai 
peluang yang ada dalam kehidupan manusia dan masyarakat setiap 
hari. Ada sekian banyak lembaga sosial yang secara tradisional 
diterapkan dalam pola dan strategi kehidupan setiap hari, yang 
memang biasa-biasa saja, namun dampaknya sangat menarik dan 
prospektif. Menarik oleh karena hal seperti itulah yang membimbing 
manusia dan masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka setiap 
hari menjadi lebih beradab. Sementara cara yang sama juga dinilai 
sangat prospektif oleh karena seandainya struktur dasar dari apa yang 
telah dijalankan selama bertahun-tahun itu dapat dipelajari dengan 
cermat, maka tentu ada simpul positif yang dapat diaplikasi dalam teori 
manajemen dewasa ini.  

 Pada salah satu uraian sebelumnya telah disebutkan secara garis 
besar mengenai kebiasaan-kebiasaan yang telah lama terpola. Aras 
kebiasaan-kebiasaan tersebut ternyata memiliki berbagai kebajikan dan 
kebijakan yang dari waktu ke waktu telah membimbing manusia dan 
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masyarakat desa hingga saat ini. Makna yang harus dipetik dari uraian 
seperti ini adalah bahwa terdapat lembaga-lembaga sosial 
kemasyarakatan dalam tata krama pergaulan manusia dan masyarakat 
setiap hari. Manusia dan masyarakat telah lama memiliki lembaga-
lembaga tradisional, yang secara empirik mengatur tata pergaulan dan 
berbagai disiplin sekitar manajemen ekonomi keluarga. Walau 
kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak tertulis, namun manusia dan 
masyarakat seakan digerakkan oleh aturan dan beberapa prinsip 
kebersamaan, yang lazim dikenal secara lisan. Biasanya wibawa 
sesepuh atau mereka yang dituakan, adalah tempat kebiasaan-
kebiasaan ini dipelihara dan diteruskan kepada generasi kini dan 
selanjutnya.   

 Para antropolog lazim menyebut tatanan sosial seperti ini 
dengan istilah kebiasaan tribal52yakni strategi hidup bersama yang 
diwariskan secara lisan. Salah satu pratunjuk mengenai dunia tribal 
adalah bahwa tekhnologi mereka memang serba sederhana, yang dapat 
dikaji dari analisis struktural mengenai bagaimana mereka 
mengembangkan pola pertanian sederhana dari tempat yang satu ke 
tempat yang lain. Sementara itu juga kebiasaan memelihara hewan dan 
strategi mencari bahan makanan tambahan di hutan seperti ubi hutan, 
porang, kacang hutan dan lain sebagainya. Manusia dan masyarakat 
sederhana memiliki pola yang dipahami dalam konteks kehidupan 
mereka mengenai strategi mengatur penduduk, proses sosialisasi dari 
rumah yang satu ke rumah yang lain dengan tidak mengganggu hak 
serta kewajiban setiap warga atau keluarga.53 

 Peta budaya dan tradisi berkembang dalam tatanan sosial yang 
pada satu sisi diatur sangat rapih dalam konteks kehidupan masa silam, 
dan pada sisi lain, tidak terawat secara baik jika dinilai dalam aturan 
modern. Pertanyaan kita mengapa lembaga-lembaga sosial yang telah 

 
52Istilah tribal diambil dari refleksi antropolog Roger M. Keesing dalam karyanya 
Cultural Anthropology, A Contemporary Perspective, Second Edition 1981 yang 
diterjemhakan ke dalam bahasa Indonesia oleh Samuel Gunawan dengan judul 
Antropologi Budaya, Suatu Perspektif Kontemporer, Edisi Pertama, 1999: 117-118, 
Jakarta: Penerbit Erlangga. 
53Roger M. Keesing, Ibid. 118-119 
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lama tertanam dalam mindset masyarakat tidak diatur secara baik? 
Kesalahan ada pada tidak adanya keseragaman dalam proses 
pemahaman, dari warga masyarakat setempat. Dalam arti hanya 
segelintir orang saja yang memahami secara baik fungsi dan peran 
lembaga-lembaga sosial yang dimiliki masyarakat setempat. Lembaga-
lembaga sosial yang dipilah dari pengertian eksistensial mengenai 
kekerabatan dapat dikenal dengan mudah dari pola kehidupan relasi 
dan interaksi.54 Cikal bakal dari relasi dan interaksi inilah yang 
menciptakan hubungan sosial di antara warga masyarakat yang satu 
dengan yang lainnya secara sinergis dan terstruktur. Itu artinya tidak 
seorang manusia pun terlepas dari struktur sosial dalam masyarakat. 
Mulai dari kelahiran seorang anak manusia, hingga kembali ke 
kandungan bumi, setiap manusia sudah ditempatkan dalam lingkaran 
kehidupan sosial tertentu.55 

  Jika dilihat dalam bingkai pemahaman ilmu-ilmu sosial 
umumnya, maka jejaring sosial inilah yang kemudian melembaga dan 
disebut dengan nama struktur sosial atau organisasi sosial. Oleh karena 
itu lembaga sosial yang merupakan inti dari kajian sub bagian ini 
adalah dampak positif atau lebih tepat disebut dengan ungkapan 'bias' 
dari hakekat manusia dalam bingkai budaya dan tradisi.56 Apa yang 
dirayakan orang-orang desa dalam berbagai kegiatan di tempat-tempat 
khusus, selalu menunjukkan realitas yang sama, yakni mengenai 
persekutuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan 
masyarakat setiap hari. Hakekat persekutuan itu juga mencipta selaksa 
lembaga sosial, baik yang kelihatan maupun tidak untuk membimbing 
kehidupan manusia dan masyarakat. Secara tegas, dari hakekatnya, 
manusia selalu berada dalam relasi dan jejaring sosial atau iklim 
kebersamaan dengan yang lain. 

  Manusia hidup dalam relasi dengan keluarga, dan selanjutnya 
manusia yang sama dengan didukung oleh keluarga membentuk 

 
54Bdk. pokok pembicaraan mengenai 'kekerabatan dan keluarga' dalam Gregor 
Neonbasu, SVD Sketsa Dasar Mengenal Manusia dan Masyarakat, Pintu Masuk Ilmu 
Antropologi, Jakarta: Penerbit KOMPAS, 2020: 211-212 
55Bdk Neonbasu, Ibid. hal. 205 
56Neonbasu, Ibid. 
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kelompok-kelompok sosial. Di atas kepentingan kelompok inilah 
terjalin struktur alamiah dalam kehidupan manusia dan masyarakat 
untuk merangkai kegiatan tertentu. Sesederhana apapun manusia dan 
masyarakat, hubungan antara manusia atau relasi ini lazim 
diungkapkan melalui apa yang disebut dengan istilah 'peran' dan 
'posisi' tertentu. Pada titik ini, apa yang telah disampaikan sebelumnya 
mengenai lembaga sosial yang mengatur kehidupan manusia dan 
masyarakat, hal itu ternyata sungguh-sungguh berjalan dengan sangat 
alamiah dalam seluruh matra kehidupan manusia dan masyarakat. 
Dengan demikian perspektif yang sangat menarik, yang justru melatar-
belakangi peran dan posisi ini sebetulnya terbias dari kekerabatan yang 
terdapat di balik relasi antara anggota-anggota masyarakat. Apakah 
keanggotaan itu dalam bingkai pemahaman anggota keluarga ataupun 
warga masyarakat secara keseluruhan. Pada pokok pembicaraan 
mengenai kinerja dari setiap struktur sosial, hal itu selalu berkaitan 
erat dengan prinsip-prinsip dasar, yang diungkapkan dalam ilmu-ilmu 
sosial sebagai sistem-sistem tertentu. Justru pada titik inilah kita sampai 
pada pemahamn mengenai inti atau pokok bahasan yang senantiasa 
mengikat relasi di dalam setiap struktur sosial manusia dan masyarakat. 
Inti dari struktur sosial dengan demikian ada pada hubungan sosial 
yang melekat secara intrinsik pada setiap orang yang pada tataran 
alamiah tergabung dalam organisasi sosial tersebut (Keesing, 1999: 
208).57 

  Uraian di atas memberi kepada kita masukan yang sangat 
menarik bahwa akibat dari pola pengaturan yang amburadul terhadap 
lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat, maka merebaknya 
fenomena kemiskinan merupakan bayarannya. Dalam arti seandainya 
manusia dan masyarakat senantiasa menghayati berbagai arti dan nilai 
di balik pelaksana lembaga-lembaga sosial yang ada dalam kehidupan 
masyarakat biasa setiap hari, maka kehidupan manusia dan masyarakat 
yang sama pasti saja menunjuk pada iklim kehidupan yang bersahabat 
dan bermartabat. Untuk itu salah satu strategi yang kiranya bermanfaat 

 
57Bdk. Neonbasu, Op. Cit. hal 206. Selanjutnya baca sumber Roger M. Keesing yang 
dikutip Gregor Neonbasu dalam karyanya ini (terutama dalam karya Neonbasu hal. 
206-209). 
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untuk mengentaskan kemiskinan adalah mencari jalan untuk 
memberlakukan kembali lembaga-lembaga sosial dengan 
memperhatikan terlaksananya peran dan fungsi sosial pada peringkat 
(a) keluarga, (b) suku, (c) masyarakat luas, dan (d) individu.   

Lembaga Ekonomi yang Kurang TerawatLembaga Ekonomi yang Kurang TerawatLembaga Ekonomi yang Kurang TerawatLembaga Ekonomi yang Kurang Terawat    

  Pada penjelasan sebelumnya telah diperlihatkan secara empiris 
peran dan fungsi yang dimainkan oleh setiap warga, baik dalam 
kapasitas sebagai pribadi, maupun dalam relasi hidup berkelompok. 
Kesimpulan dari uraian sebelumnya mendarat pada refleksi mengenai 
lembaga sosial yang tidak diatur secara transparan dan baik. Dalam arti 
tertentu, berseberangan pendapat mengenai peran dan fungsi, yang 
justru membimbing pada sikap ambigu oleh karena manusia dan 
masyarakat mudah terperangkap pada tuntutan hidup modern di satu 
pihak, dan keterikatan yang alamiah dengan segala sesuatu yang 
berkaitan dengan tradisi dan budaya serta warisan leluhur di pihak 
lain. Sebetulnya hal seperti itu dapat dijelaskan juga dari perspektif 
kehidupan ekonomi dengan memperhatikan kecenderungan utama 
dari masyarakat tribal secara umum.  

  Untuk tujuan tersebut, sub bagian ini memusatkan perhatian 
hanya pada transaksi kehidupan ekonomi manusia dan masyarakat, 
untuk mengkaji lebih jauh apakah fenomena kemiskinan dapat diatasi 
atau setidak-tidaknya dapat dibatasi ruang geraknya dalam berbagai 
matra kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari. Hal yang sangat 
mendasar untuk mencari peluang jalan keluar, sudah direfleksi yakni 
usaha untuk menemukan inti dari hubungan sosial dalam kerangka 
pikir inter-relasi di antara warga masyarakat. Salah satu perspektif 
inter-relasi tersebut adalah citra hidup dunia ekonomi masyarakat 
pedesaan. Dari balik relasi sosial berkenaan dengan kepentingan dunia 
ekonomi masyarakat, hal itu justru dapat ditemukan jantung 
kehidupan manusia dan masyarakat desa secara lebih lengkap.  

  Untuk itu pada tempat pertama akan disampaikan secara lebih 
sederhana mengenai pola transaksi umum yang biasanya terjadi. 
Pertama, bagaimana transaksi sederhana ketika warga masyarakat 
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dalam ruang keluarga meminta suatu keperluan mendesak dari 
temannya. Kedua, bagaimana prasyarat kultural ketika seseorang 
mencukupkan dirinya dengan meminjam sesuatu pada teman, atau 
sahabat dan rekan yang mungkin tidak dikenal sebelumnya. Ketiga, 
seberapa jauh tingkat kepercayaan antara warga masyarakat dalam 
bingkai pinjam meminjam atau ada jenis usaha untuk memenuhi 
kebutuhan dengan meminta secara sukarela dari tetangga atau orang 
lain. Keempat, bagaimana jalan pintas yang ditempuh ketika seseorang 
mau tidak mau memenuhi kebutuhannya lalu memilih jalan 'mencuri' 
barang milik orang lain. 

  Jalan pertama tentunya ada aturan tidak tertulis mengenai 
ukuran yang diminta dari seorang teman atau rekan. Maksudnya 
sesuatu yang diminta dari orang lain, tidak bertahan dalam jangka 
waktu yang lama, hanya memenuhi kebutuhan sesaat saja. Apa yang 
diminta sama sekali tidak bermaksud untuk mengentaskan fenomena 
kemiskinan.  Cara yang kedua, biasanya dalam jangka waktu lama. Itu 
biasanya disebut dengan ungkapan 'berutang', untuk memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan yang sungguh mendesak. Walau dalam arti 
tertentu, berutang atau meminjam pada orang selalu harus 
diperhitungkan untuk mengembalikannya dengan tidak menggali 
utang baru. Pada perspektif tertentu, acapkali terjadi bahwa warga 
setempat berusaha menggali utang baru untuk menutup utang lama, 
dan dengan cara itu mereka terlilit dalam jejaring fenomena 
kemiskinan yang sangat rapi dan complicated. Padahal di mana-mana 
utang selalu tidak membantu warga masyarakat untuk bisa sejahtera, 
selain menciptakan peluang agar warga semakin bekerja keras 
sedemikian rupa, sehingga suatu waktu utang itu dapat ditebus dan 
selanjutnya hidup berjalan normal seperti biasa. 

  Cara ketiga terjadi berkenaan dengan modal dasar kepercayaan 
antara orang yang membutuhkan dan orang yang memberi bantuan, 
apakah sebagai pinjaman atau sebagai pemberian tanpa dikembalikan. 
Kedua jalan terdahulu, memang sangat ditentukan oleh kualitas 
'kepercayaan'. Sejauh ada saling percaya, maka jalan pertama dan jalan 
kedua berjalan dengan aman tanpa ada persoalan yang muncul. Namun 
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suasana kehidupan bersama pasti menunjukkan tanda lain, ketika 
peringkat kepercayaan yang sama tidak ada sama sekali. Dalam 
masyarakat selalu ada kesempatan di mana warga berkumpul untuk 
mendengar petuah atau wasiat dari para orang tua atau sesepuh. Justru 
inilah juga peluang yang sangat baik bagi mereka untuk secara kultural 
menciptakan sikap saling percaya antara warga yang satu dengan yang 
lain. Bahkan ada seruan dari para orang tua untuk selalu menunjukkan 
sikap saling melayani, saling membantu, saling meringankan beban 
hidup, dan sikap saling berbagi sikap positif dalam rangka menjaga 
keutuhan dengan menciptakan peluang guna saling memperhatikan 
secara ekonomis.  

  Cara yang keempat, memang tidak direstui oleh karena jalan 
itu menunjukkan sikap yang tidak bermartabat. Sikap mencuri selalu 
dihindari setiap warga masyarakat. Namun ketika seseorang terjerat 
kebutuhan yang mendesak, dan tertutup ketiga jalan di atas, maka 
satu-satunya pilihan yang ditempuh adalah mencuri. Masyarakat 
sangat mengutuk jalan pintas dengan cara mencuri seperti ini. Namun 
kenyataan yang dihadapi dalam hidup bersama setiap hari justru 
menunjukkan satu sisi gelap yang sulit diatasi. Bahkan semakin 
fenomena kemiksinan menimpa masyarakat, maka angka pencurian 
juga menjadi semakin tinggi. Karena itu menurunkan angka pencurian 
di dalam kampung atau desa sebetulnya merupakan jalan atauusaha 
untuk mengentaskan kemiskinan.  

  Berkenaan dengan beberapa tipe pilihan dalam menjelaskan 
lembaga ekonomi yang telah terpola, mestinya hal-hal seperti itu dapat 
dikembangkan untuk mengentaskan fenomena kemiskinan dari akar-
akarnya. Maksudnya, yang unggul dari penjelasan atau keterangan 
mengenai keempat pilihan di atas adalah bahwa lembaga ekonomi 
tradisional sudah dapat memetakan kekuatan manusia dan masyarakat 
untuk sedapat mungkin menghadapi fenomena kemiskinan dengan 
sikap yang optimis untuk mengakhiri kenyataan sosial tersebut. 
Dengan demikian, besar harapan agar pihak pemerintah yang memiliki 
kekuatan (power, kuasa), untuk bersama warga masyarakat didaerah-
daerah pedesaan menggelar usaha yang lebih serius untuk mengurangi 
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fenomena kemiskinan yang selalu menciptakan persoalan di tengah 
masyarakat.  

  Apa yang telah disebutkan, sebetulnya muncul secara kultural 
dan sangat bersifat spontan. Artinya timbul atau munculnya berbagai 
kegiatan transaksi ekonomis di tengah masyarakat sebagaimana telah 
disebutkan, hal itu bukanlah hasil sebuah rekayasa kebutuhan. 
Mungkin di sini perlu diperhatikan berbagai pendekatan ekonomis 
dalam rangka mengentaskan kemiskinan, yang tidak tunduk pada 
kepentingan masyarakat yang dituju,sehingga selalu ada kesulitan dari 
usaha setiap tahun untuk mengentaskan fenomena kemiskinan yang 
sama. Ada satu strategi kehidupan yang dapat dikaji lebih lanjut yakni 
tingkat kepercayaan antar-warga masyarakat untuk saling membantu 
dalam situasi genting atau mendesak. Biasanya terjadi bahwa sikap 
optimistik yang ada dalam masyarakat, semuanya bermuara pada 
tingkat kepercayaan di antara warga masyarakat.  Hal seperti ini 
sebetulnya menjadi sebuah peluang bagi pemerintah yang sedang sibuk 
dengan berbagai agenda untuk mengentaskan kemiskinan, maka salah 
satu usaha terpuji harus dimulai dari mempelajari lembaga-lembaga 
ekonomi (seperti telah disebutkan) untuk kemudian dicari saripatinya 
guna disatu-padukan dengan pendekatan pemerintah dalam rangka 
mengentaskan kemiskinan.  

  Dari analisis beberapa point di atas, dapat dilihat dengan lebih 
jelas bahwa fenomena kemiskian dapat terjadi sesewaktu ketika timbul 
salah pemahaman berkenaan dengan proses menanggapi lembaga-
lembaga ekonomi tradisional. Karena itu perlu kiranya dipelajari 
bagaimana cara atau pola interaksi antara warga dalam ruang dan 
waktu tertentu ketika terjadi transaksi dalam hal ini meminta bantuan 
kepada teman atau tetangga. Tentunya strategi bertingkah seperti ini 
memang mudah diamati, dan seketika bisa diungkapkan dalam 
gambaran yang mudah pula agar dapat dipahami. Aspek kepercayaan 
sangat mendominasi suasana kehidupan dalam perspektif atau transaksi 
meminta bantuan dari dan kepada teman atau tetangga. Hal yang sulit 
diterangkan adalah gagasan yang menjadi latar belakang sampai 
terjalinnya interaksi ekonomis ketika seseorang mengambil inisiatif 
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untuk meminjam sesuatu bagi kebutuhannya setiap hari. Aspek yang 
perlu dipelajari adalah jaminan dari keluarga atau pribadi yang ingin 
melakukan proses pinjaman kepada orang lain. Sekali lagi, pada titik ini 
dimensi 'saling percaya' adalah kunci untuk melakukan transaksi 
ekonomis pada level tertentu.  

  Dengan demikian iklim yang mestinya dibangun oleh pihak 
pemerintah dalam kerangka menciptakan sebuah kehidupan ekonomi 
kreatif yang terpuji dan terpandang dalam bingkai mengentaskan 
kemiskinan adalah upaya membangun kepercayaan. Koperasi Unit 
Desa (KUD) yang pada awal mula dirancang untuk (a) mengentaskan 
kemiskinan dan (b) menciptakan kesejahteraan di antara warga 
masyarakat, ternyata gagal total oleh karena tidak sukses menciptakan 
dimensi 'kepercayaan' di antara warga masyarakat yang satu terhadap 
yang lainnya. Bahkan KUD hanyalah menciptakan musuh dan berbagai 
tindak kekerasan yang tidak diharapkan sebelumnya. Oleh karena 
kegagalan pihak pemerintah ketika memetakan kekuatan masyarakat 
tradisional untuk membangun dirinya secara ekonomis, maka muncul 
berbagai jalan pintas, antara lain perilaku perkelahian, pemberontakan, 
dan bahkan sampai pencurian liar.  

  Pertahanan ekonomi masyarakat tradisional tidak tembus 
waktu oleh karena bersifat manual, yakni diberlakukan dalam struktur 
kehidupan yang sederhana. Jika dikaitkan dengan kondisi kehidupan 
manusia dan masyarakat yang semakin maju (modern) maka sangat 
dibutuhkan adaptasi. Proses ini membutuhkan masukan dari 
pengetahuan tentang hal-hal dalam lingkungan hidup setiap hari, 
kemudian dipadukan dengan temuan ilmu berkenaan dengan berbagai 
pendekatan yang berdimensi ekonomi makro. Cakupan ekonomi 
makro akan mampu menjawab berbagai kesulitan yang dialami 
manusia dan masyarakat di daerah-daerah pedesaan, apabila pola yang 
ingin diaplikasikan selalu diadaptasi terlebih dahulu dengan 
mempelajari struktur dan kinerja ekonomi manual yang telah ada 
dalam lingkungan masyarakat setiap hari.  
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Lembaga LokalLembaga LokalLembaga LokalLembaga Lokal    

  Matra kehidupan yang menjadi titik sorot dari uraian 
sebelumnya memang pada dimensi ekonomi masyarakat. Namun jika 
dikaitkan dengan sub bagian sebelumnya maka pendulum yang harus 
diperhatikan justru pada kebiasaan, tradisi dan warisan budaya yang 
berdampak pada kehidupan ekonomi manusia dan masyarakat. Pada 
aras kajian analisis tertentu, sebetulnya sub bagian ini berkaitan sangat 
erat dengan lembaga sosial (5.2.1), namun sasaran yang dituju dari 
uraian ini berkisar sekitar pencitraan hidup sosial yang diturunkan dari 
para leluhur secara kontekstual. Walau mungkin dalam uraian 
tertentu, hal yang bakal diuraikan, dapat saja dikategorikan ke dalam 
struktur lembaga sosial.  

  Hakekat lembaga-lembaga lokal inilah yang memberi masukan 
kepada manusia dan masyarakat untuk mengambil sikap tertentu 
(interaksi sosial, tindakan sosial) yang dapat menjawab suasana dan 
kondisi kehidupan tertentu. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa 
struktur sosial selalu melekat pada konstruksi budaya, dan hal itu 
diwariskan dari generasi ke generasi, yang tentunya dipengaruhi juga 
oleh pekembangan dan kemajuan zaman serta dinamika kehidupan 
bersama. Secara empiris, masyarakat di tempat penelitian mengenal 
istilah klasik yang disebut dengan ungkapan kanaf. Secara litetrer, 
kanaf merujuk pada pemahaman mengenai (a) nama seseorang, atau (b) 
kesatuan dalam sebuah ume, rumah. Sekali lagi, sebetulnya dua istilah 
ini harus dikategorikan ke dalam uraian mengenai sub bagian 5.2.1. 
Namun pada kesempatan ini dua ungkapan yang sama lebih dijelaskan 
dalam uraian mengenai lembaga lokal dengan alasan bahwa dua 
ungkapan tersebut telah melembaga dalam iklim kehidupan lokal, 
sehingga memberi nuansa arti yang sangat istimewa dalam kehidupan 
manusia dan masyarakat setiap hari. Kedua ungkapan kultural tersebut 
selalu menempatkan semua transaksi kehidupan termasuk dimensi 
ekonomis masyarakat, dalam nuansa relasi yang akrab antar-manusia.  

  Semua kegiatan sekitar transaksi ekonomi, dilakukan dalam 
suasana dan iklim kehidupan kanaf dan ume, yang artinya semua 
perjanjian ekonomi dilaksanakan dalam satu atap yakni kekeluargaan. 
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Kekeluargaan di sini jangan disetarakan dengan istilah zaman Orde 
Baru 'gotong royong' yang cenderung merekayasa semua usaha untuk 
dilaksanakan secara bersama-sama tanpa pendalaman arti dan makna di 
balik semua kegiatan tersebut. Pertama,istilah kanaf selalu memberi 
nuansa pengertian terhadap relasi yang sangat akrab antar kedua pihak 
yang sedang terlibat dalam proses transaksi ekonomi. Segala perilaku 
ekonomi yang dilaksanakan dalam bayang-bayang istilah tersebut 
selalu dijalankan dengan tidak pernah memikirkan untung dan rugi. 
Pusat perhatian ketika menjalankan berbagai transaksi ekonomi, justru 
hanya terpusat pada usaha yang cerdas untuk menciptakan iklim 
kehidupan yang lebih sejahtera.  

  Tentu berlaku juga untuk yang kedua, ungkapan ume artinya 
rumah atau satuan suku tertentu. Aliran kehidupan yang dapat 
diidentifikasi dari balik ungkapan kedua ini sebetulnya merupakan 
lanjutan dari ungkapan pertama kanaf. Jika seseorang menyebut ume 
maka dengan sendirinya pikiran langsung tertuju pada (a) pemberi 
wanita, wife giving group, dan (b) pengambil wanita, wife taking 
group. Pola berpikir seperti ini telah lama melembaga dengan akibat 
bahwa kelompok pertama disebut sebagai Atoin Amaf yangmemegang 
peran sentral dalam kehidupan bersama setiap hari. Sering tidak dapat 
dibayangkan sama sekali mengenai berbagai transaksi ekonomi yang 
ternyata diikat dengan sangat rapi oleh peran dan fungsi Atoin Amaf 
dalam bingkai kesatuan ume pada perspektif kanaf seperti telah 
dijelaskan sebelumnya. Prinsip yang harus diperhatikan di sini adalah 
bahwa lembaga lokal sungguh memainkan peranan penting dalam 
semua kegiatan transaksi ekonomi manusia dan masyarakat pedesaan. 
Secara kasat mata, ikatan atau jejaring dan pengaruh sosial dari 
lembaga-lembaga lokal, mungkin tidak kasat mata, namun dirasakan 
pengaruhnya dalam berbagai kegiatan kehidupan bersama setiap hari.  

  Karena itu buah pikiran seorang sesepuh atau Atoin Amaf 
selalu turut memengaruhi konstelasi kehidupan warga masyarakat. 
Tentunya dimensi ekonomi masyarakat turut dipengaruhi oleh 
kekuatan peran dan fungsi Atoin Amaf, ketika berbagai transkasi 
ekonomi dihubungkan dengan peran dan fungsi dari orang-orang yang 



 

335 

terlibat di dalam transaksi ekonomi tersebut. Itu berarti relasi sosial 
selalu mendominasi aplikasi berbagai matra kehidupan bersama oleh 
karena tidak saja ke atas pundak ke-dua istilah tersebut, melainkan juga 
berbagai praktek kehidupan setiap hari dalam masyarakat. Satu hal 
intrinsik dalam struktur sosial, yang ternyata memegang peranan 
utama adalah variant dari struktur sosial. Maksudnya struktur sosial itu 
tergantung pada ruang dan tempat, misalnya struktur sosial pada 
masyarakat tertentu, memang tidak sama dengan komunitas berbeda 
pula (Neonbasu, Op.Cit. hal. 207-209).  

  Dalam istilah sosiologi umumnya dikenal dua ungkapan 
konstruktif kategori dan kelompok yang secara manual dapat 
dikembalikan artinya menjadi lembaga lokal. Dalam arti secara 
kategorial kanaf dapat membimbing manusia dan masyarakat berada 
dalam satu ikatan yang sulit dipisahkan. Sementara itu dalam 
perspektif kelompok, manusia dan masyarakat secara harmonis berada 
dalam ikatan ume atau pengaruh suku tertentu. Secara psiko-lingusitik 
dan empiris, ketika warga masyarakat menyebut terminologi lembaga 
lokal kanaf dan ume, maka terbuka peluang usaha yang senantiasa 
didukung oleh semua orang dalam lingkungan desa atau kampung. 
Memang lembaga-lembaga lokal tersebut tidak saja memiliki akar 
sosiologis, melainkan secara inklusif mengikat perhatian masyarakat 
untuk selalu taat dalam ikatan bersama yang harmonis.  

  Dari uraian sebelumnya dapat dikatakan di sini bahwa, essensi 
lembaga lokal ada pada formulasi berbeda dari eksistensi dari kategori 
dan kelompok. Dengan kata lain eksistensi lembaga lokal ada pada 
essensi dari kanaf dan ume, yang secara empirik mempersatukan 
manusia dan masyarakat dalam kebersamaan yang harmonis. Secara 
lebih luas, citra lembaga lokal ada pada percikan dari perbedaan antara 
budaya (gagasan, kategori, dan peraturan) dan ruang lingkup sosial 
(orang, tindakan, peristiwa dan kelompok). Karena itu istilah lembaga 
sosial sebenarnya sangat cocok disebut dengan nama lembaga lokal. 
Walau pemahaman berbeda oleh karena perspektif yang berbeda, 
namun inti yang mau ditekankan di sini sama, yakni mengenai 
seperangkat makna dan nilai yang selalu mempersatukan manusia dan 
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masyarakat sedemikian rupa agar tindakan apapun yang dilakukan, 
selalu tertuju pada usaha menjaga harmonisasi.  

  Pada sisi tertentu, sebagai kategori budaya lembaga lokal selalu 
dipahami sebagai satuan perangkat medium di dunia (barang, peristiwa 
dan kegaiban) yang menarik perspektif manusia dan masyarakat untuk 
berbagai maksud dengan tujuan atau sasaran tertentu. Jadi eksklusifitas 
sangat mendapat tekanan pada ungkapan lembaga lokal oleh karena 
sungguh-sungguh mengikat manusia dan masyarakat yang 
menggunakan istilah tersebut dalam berbagai kegiatan sosial. Dalam 
kehidupan bersama kelompok lain, bisa saja terjadi bahwa terdapat 
sejumlah faktor kesamaan dalam satu atribut budaya oleh karena 
pemahaman sosiologis yang berlaku umum. Namun pada sisi tertentu, 
kategori hanya terdapat dalam benak manusia, artinya itu hanyalah 
gagasan yang sering tidak jelas dalam rumusannya. Walau ungkapan 
yang cenderung ambigu itu senantiasa memberi arahan yang pasti bagi 
para pemeluknya. Jika ditempatkan dalam tataran ilmu (sosiologi dan 
antropologi), ketegori inilah perangkat pemikiran yang berlatar pada 
budaya dan tradisi, yang acapkali tidak dirumuskan, namun secara 
otomatis memberi arahan ke masa depan (Keesing, Op. Cit. hal. 211, 
dan Neonbasu Op.Cit. hal 210-211). 

  Dengan demikian dapat dilihat di sini bahwa fungsi dan peran 
lembaga lokal selalu mempersatukan pemahaman, terlebih ketika 
manusia dan masyarakat berada dalam suasana yang sangat 
memperihatinkan, antara lain fenomena kemiskinan yang menjadi 
tema pembicaraan kita. Sekali lagi pemahaman terhadap harmonisasi 
yang secara empirik menyata dalam ikatan kekeluargaan inilah yang 
menjadi mata rantai sangat berharga untuk mempersatukan semua 
kegiatan yang sedang dijalankan oleh setiap warga dalam masyarakat. 
Mindset manusia dan masyarakat tidak pernah lepas dari ikatan sangat 
erat antara pribadi, keluarga, suku dan masyarakat secara utuh dan 
tidak terpisahkan satu terhadap yang lain. Dengan tegas dapat 
dikatakan di sini bahwa setiap satuan dapat dikelompokkan 
berdasarkan berbagai konteks yang berlainan, dan juga dapat 
dimasukkan dalam kategori budaya yang beragam pula. Namun 
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keutuhan perasaan manusia dan masyarakat senantiasa menunjukkan 
satu kesatuan yang sulit diungkapkan dalam satu kesatuan bahasa 
manusia yang kasat mata.  

Pada tataran yang lebih empiris, dalam rangka praktek 
pembangunan maka dibentuklah lembaga-lembaga lokal. Misalnya 
institusi lokal dikenal seperti PNPM, UPK, Karang Taruna, Lembaga 
Kemitraan Pengelola Hutan, Kelompok Tani Hutan, Pendidikan 
Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa 
Koperasi. Semuanya ini ada pada setiap wilayah pedesaan, dan 
merupakan hasil bentukan pemerintah karena tuntutan bantuan yang 
hendak diluncurkan pada masyarakat kecil (Sunyoto, 2015; Sukmana, 
2003; Saprudin, 2012; Sukijo, 2010; Wilantara, 2009), namun belum 
dapat mengubah kondisi kehidupan masyarakat pedesaan khususnya 
rumah tangga miskin di pedesaan (Firana, 2011; Mulyadi, 2013; 
Mawardi,  2009; Muhson, 2010; dan Zaini, 2009). Hal ini dipertegas 
lagi oleh Nugroho (2004), bahwa peran institusi lokal sangat lemah 
untuk mengakhiri kemiskinan di kawasan pedesaaan.    

Dalam kenyataannya juga terdapat kelompok yang dibentuk 
sangat beragam, yang juga tergantung pada sumber bantuan. Misalnya 
bantuan pupuk, traktor, bibit, bantuan dana, dan ternak. Pembentukan 
kelompok tersebut bukan karena kesadaran individu melainkan alasan  
yang dipicu oleh kepentingan untuk memperoleh bala bantuan. 
Bantuan dana yang dikucurkan oleh pemerintah meliputi ‘dana desa’ 
dari pemerintah pusat, ‘dana anggur merah’ dari pemerintah daerah 
propinsi dan ‘sari tani’ dari pemerintah kabupaten berupa ‘jaringan 
pengaman sosial’. Selain itu ada jenis lainnya berupa ‘kredit usaha tani’, 
‘bantuan langsung tunai’, ‘beras sejahtera’. Bantuan yang bertubi-tubi 
dalam jumlah besar akan tetapi belum menyelesaikan masalah 
kemiskinan di desa.  

Pada masyarakat pedesaan terdapat lembaga lokal yang 
memang terabaikan dalam proses pembangunan. Terbenamnya  
lembaga  lokal tersebut di antara perubahan karena adanya asumsi 
bahwa masyarakat pedesaan masih tradisional, adanya sumber daya 
yang tidak berpendidikan formal, bodoh dan tidak dapat mengikuti 
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perubahan. Kebanyakan orang tidak memahami secara mendasar 
bahwa lembaga lokal menyimpan berbagai nilai yang tidak akan punah 
dalam kehidupan manusia secara hakiki. Misalnya lembaga lokal 
merupakan wadah yang mengatur tentang nilai, moral berupa tata 
sopan santun, jujur, menghargai orang lain.  

Lembaga Desa AdatLembaga Desa AdatLembaga Desa AdatLembaga Desa Adat    

  Uraian pada sub bagian ini sebetulnya merupakan simpul dari 3 
sub bagian sebelumnya, yangjika diperhatikan dengan lebih cermat, 
maka ketiga sub bagian ini sebetulnya memiliki susbtansi yang satu dan 
sama. Lalu di mana letak perbedaan sehingga pembahasannya terbagi 
dalam sub-sub bagian yang berbeda? Ada beberapa vektor pemahaman 
yang berbeda antara lain (a) perspektif orang yang menganalisis, (b) 
eksklusif tidaknya sebuah pendekatan dengan melibatkan faktor-faktor 
sosial, dan (c) aspek inklusifitas dari refleksi termin-termin sosial dalam 
kacamata analisis ekonomi untuk mengentaskan sampai tuntas 
fenomena kemiskinan dalam masyarakat setiap hari. Ketiga hal ini 
sebetulnya hanya satu saja yakni tergantung dari subyek atau pribadi 
yang mengkaji peristiwa yang dihadapi dalam masyarakat. 

  Beberapa hal bakal menjadi bahan analisis, antara lain institusi 
lokal yang dapat disebut dengan ungkapan lembaga adat desa. Pada 
tempat pertama perlu disepakati pemahaman mengenai lembaga adat, 
kemudian baru padanannya dengan desa yang merupakan tambahan 
saja. Kami menganalisis pendapat pembimbing (co-promotor)58yang 
mengutip salah seorang pakar hukum Gereja yakni Pastor Dr Josef 
Koeningsmann SVD (1976).  Dijelaskannya pengertian mengenai adat 
dan hukum adat seperti berikut. Dari asal-usulnya pengertian lembaga 
adat atau lazim disebut dengan nama adat, merupakan sebuah istilah 
atau institusi sosial yang sudah lama dikenal di Indonesia. Catatan 
penting mengenai lembaga adat dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang 
justru berlaku dan diakui resmi di antara orang-orang desa dalam 

 
58Bdk Neonbasu, Op.cit. hal. 253-259. Pemikiran Pastor Koeningsmann SVD termuat 
dalam Seri Pastoralia, Seri VI, No, 1 tahun 1976. Tulisan itu berjudul “Adat dan Hukum 
Adat”, yang sangat inspiratif oleh karena memberi pemahaman dan bahasan yang 
benar serta tepat mengenai arti kata adat dan hukum adat. Pengertian tersebut kami 
ambil unutk memahami lembaga adat desa dengan beberapa refleksi lanjutan.  
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kehidupan setiap hari. Apakah kemudian bisa dikatakan bahwa 
lembaga adat itu merupakan sebuah hukum utama yang berlaku secara 
manual dalam kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari? Lalu 
muncul pertanyaan lain, apakah eksistensi lembaga adat sebagai 
hukum utama ini hidup berdampingan dengan 'hukum resmi' atau 
hukum positif yang diakui oleh negara?   

Berkenaan dengan dua pertanyaan di atas, pada prinsipnya 
kami sependapat dengan co-promotor bahwa dalam konteks 
pemahaman Indonesia, istilah lembaga adat atau adat  merujuk pada 
sesuatu yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat setiap hari 
dan sangat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, baik 
secara pribadi  terlebih secara berkelompok.59 Karena itu usia lembaga 
adat dan adat itu sendiri sudah lebih tua dibanding dengan umur 
hukum positif yang berlaku di seluruh tumpah darah Indonesia. Walau 
demikian, acapkali terjadi bahwa manusia dan masyarakat yang 
memiliki lembaga adat dan adat itu sendiri, bersikap ambigu oleh 
karena desakan dan pengaruh hukum positif dalam seluruh tatanan 
kehidupan bersama setiap hari. 

Sementara, manusia dan masyarakat yang telah lama memiliki 
adat, sering sikap mereka masih abu-abu artinya tidak jelas terhadap 
adat itu sendiri. Sikap abu-abu ini berdasar pada kelembagaan akal budi 
untuk menafsirkan hakekat lembaga adat yang telah berlaku dari 
waktu ke waktu dan menembus setiap peristiwa yang diarungi manusia 
dan masyarakat. Terkadang sekian banyak peristiwa dapat dilewati 
manusia dan masyarakat dengan mudah oleh karena harapan mereka 
disandarkan sepenuhnya di atas pangkuan lembaga adat yang sungguh-
sungguh diyakini sebagai institusi yang memberi harapan dan masa 
depan yang baik. Kendati di tengah kepastian ritual seperti ini, hati 
mereka gundah sesaat ketika berpapasan dengan kekuatan hukum 
positif, maka luluh lantak segala harapan yang telah dibangun dalam 

 
59Bdk. Neonbasu Op.Cit. hal 254-255. Di dalam sumber ini Gregor Neonbasu SVD 
mengurai usul-asal kata-kata yang sama (lembaga adat dan adat) dengan 
membandingkannya pada struktur berbudaya Jerman dan Inggeris. 
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bingkai tata krama kehidupan ritual dalam kerangka pikir lembaga 
adat.  

Oleh karena itu muncul usaha dan kreativitas untuk 
menyesuaikan kekuatan lembaga adat ini sedapat mungkin, agar tidak 
bertabrakan dengan kekuatan hukum positif. Manusia dan masyarakat 
terombang-ambing antara kepastian sesaat dan kepastian yang 
paripurna. Mereka tenggelam dalam uji coba kebenaran, baik 
kebenaran yang ditawarkan lembaga adat, maupun yang dihidangkan 
hukum positif. Empirisme manusia dan masyarakat lantas  tidak 
diperhatikan dengan semestinya. Manakah empirisme manusia dan 
masyarakat yang dimaksud? Itulah kenyataan hidup setiap hari, antara 
lain apa yang menjadi topik pembicaraan kita yakni fenomena 
kemiskinan. Karena itu pertanyaannya sekarang berbunyi, apa kata 
lembaga adat mengenai fenomena kemiskinan dalam kerangka diskusi 
pada disertasi ini. Atau dapat dielaborasi dalam pertanyaan profokatif 
berikut, seberapa jauh lembaga adat memberi kontribusi bagi proses 
pengentasan kemiskinan manusia dan masyarakat setiap hari?              

Siapakah yang memiliki lembaga adat, jika bukan manusia dan 
masyarakat yang menetap di desa dan kampung? Dengan ini 
pertanyaan tersebut di atas dapat dijawab dengan menugaskan manusia 
dan masyarakat itu sendiri untuk memberikan jawaban yang pasti. 
Memang dewasa ini terkadang lembaga adat, selalu disejajarkan dengan 
kata 'biasa'. Alasannya, apa yang ada dalam lembaga adat adalah segala 
warisan yang senantiasa dilihat sebagai sesuatu yang bukan asing atau 
baru sama sekali bagi manusia dan masyarakat.60 Jika lembaga adat 
memang dilihat sebagai sesuatu hal biasa yang berlaku seperti 
sediakala, atau juga dipandang sebagai sesuatu hal yang terjadi seperti 
yang sudah-sudah, maka secara empiris sudah dapat diketahui seberapa 
jauh kekuatan lembaga adat dalam usaha mengentaskan gejolak sosial 
kemiskinan. Justru pada titik inilah lembaga adat menjadi aktual, yakni 
ruang geraknya dapat dialamatkan pada usaha yang realistis untuk 
mengentaskan fenomena kemiskinan. 

 
60Neonbasu, Ibid. hal 255-256 



 

341 

Kinerja lembaga adat tentunya tidak secara langsung memberi 
kontribusi positif bagi usaha pengentasan kemiskinan yang sama. Pada 
pangkuan lembaga adat terdapat apa yang lazim disebut wacana tradisi 
yang dapat memberi daya atau tenaga kepada manusia dan masyarakat, 
sehingga mereka merasa terpanggil dalam kerangka usaha 
mengentaskan kemiskinan tersebut. Itu berarti lembaga adat memiliki 
kekuatan potential (potential power) yang darinya manusia dan 
masyarakat menemukan inti kekuatan dalam kerangka memerangi 
fenomena kemiskinan yang sama. Apa yang disebut sebagai potential 
power yang memang pada kakekatnya tidak kasat mata, namun 
dampaknya sangat dirasakan oleh manusia dan masyarakat. Kekuatan 
lembaga adat dalam perspektif pemahaman ini dapat berupa 
sedemikian banyak kearifan lokal yang berisi nasehat-nasehat, aturan, 
dan petunjuk praktis untuk ditaati dan diikuti. Itu berarti berbagai 
kearifan lokal harus diaplikasikan dalam kehidupan manusia dan 
masyarakat setiap hari.  

Sesuai pengalaman hidup warga masyarakat di daerah 
penelitian, manusia dan masyarakat masa silam tidak memiliki 
kekayaan melimpah, namun mereka tidak pernah mengeluh oleh 
karena terhimpit fenomena kemiskinan. Kuncinya ada pada apa yang 
barusan disampaikan di atas yakni ketaatan pada lembaga adat dengan 
mematuhi aturan dan berbagai kewajiban sesuai adat-istiadat. Struktur 
ketaatan pada lembaga adat bakal memberi kekuatan spiritual (dibahas 
dalam uraian mendatang, bab VI) kepada manusia dan masyarakat 
untuk menghadapi berbagai kesulitan dan persoalan yang dihadapi 
manusia dan masyarakat. Kendati apa yang dialami manusia dan 
masyarakat setiap hari dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat 
modernis, namun ketaatan pada lembaga yang meneguhkan hati dan 
pengharapan, hal itu sangat penting bagi proses pembangunan 
kehidupan yang harmonis.  

Dengan demikian lembaga adat memberi kontribusi pemikiran 
untuk mengatur tata kehidupan yang lebih tertib, aman, damai dan 
taat azas kebersamaan, serta senantiasa memperhatikan tata krama 
alam semesta. Masyarakat modern memberi segala yang dibutuhkan 
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secara fisik, agar tetap dan selalu relevan dengan perubahan dan 
perkembangan umum. Lembaga adat melayani kepentingan budi serta 
perasaan manusia dan masyarakat secara lebih kontekstual. Berbagai 
kebiasaan yang tertera pada lembaga adat ternyata memberi dukungan 
yang sangat baik bagi penentuan sikap atau perilaku, yang seirama atau 
sejalan dengankeputusan-keputusan tertentu dalam kehidupan 
bersama.  

Sesuai kenyataan dalam kawasan penelitian, acapkali terjadi 
bahwa dominasi lembaga adat adalah memperkokoh atau hanya 
berperan dalam mempertahankan nilai-nilai lokal. Namun dalam 
perkembangan selanjutnya, hal itu menjadi semakin luntur karena 
pewaris nilai lokal semakin berkurang jumlahnya. Generasi berikut 
lebih memilih untuk meninggalkan kampung halaman dan mencari 
pekerjaan di daerah rantau. Kesulitan ekonomi menjadi faktor yang 
sangat kuat dalam setiap pertimbangan kehidupan keluarga di 
pedesaan. Sebetulnya jika secara jujur, lembaga adat sama sekali tidak 
memiliki peran dalam mengentaskan kemiskinan. Lembaga adat 
bahkan ikut memiskinkan rumah tangga karena jika misalnya ada 
pesta-pesta adat  maka setiap rumah tangga wajib terlibat secara 
sukarela mengorbankan kekayaan yang dimiliki untuk menyukseskan 
berbagai kegiatan dimaksud. Keterlibatan rumah tangga terjadi secara 
spontan karena pertimbangan keterikatan emosional dan kepercayaan 
akan hukum adat yang tak kasat mata. Nilai spiritual menjadi 
keyakinan setiap rumah tangga terutama hubungan dengan alam.   

Sistem patrilineal dengan pola perkawinan antar-suku telah 
melahirkan hubungan kekeluargaan yang dibangun dalam bingkai 
saling menghargai. Ketika hubungan kekeluargaan yang telah 
dibangun itu melakukan acara adat maka pihak-pihak tersebut patut 
berpartisipasi secara langsung. Terkadang partisipasi wajib ini 
melampaui nilai minimal  Rp 1.000.000 setiap pesta.  Jika seandainya 
pesta dilaksanakan dalam setahun 10 kali maka pengeluaran semakin 
besar. Walau pada satu sisi, lembaga adat merupakan kekuatan 
pembangunan karena di dalamnya terdapat jalinan hubungan 
emosional yang dapat dipertahankan. Nilai dan makna 'saling 
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mendengarkan' masih sangat kuat dalam hubungan kekeluargaan. 
Membangun  rumah tangga miskin akan lebih tepat dilakukan melalui 
kekuatan lokal yang masih kuat memiliki nilai kepercayaan dari 
anggota kelompok. 

Keterbatasan yang bakal muncul jika lembaga adat 
difungsikan antara lain: bahwa jumlah dana yang tersedia dari 
RAPBN/RAPD sangat sedikit dibanding dengan jumlah lembaga adat 
dalam setiap wilayah. Akan tetapi keterbatasan anggaran dapat diatasi 
dengan adanya koordinasi lintas SKPD. Adanya bantuan yang 
berorientasi pengembangan program yang berkelanjutan pada setiap 
rumah tangga. Rumah tangga miskin tidak perlu dimanja dengan 
bantuan beras sejahtera, bantuan langsung tunai (berupa uang). Rumah 
tangga miskin dilatih untuk berpikir dan memanfaatkan peluang, 
mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk kepentingannya. 

Jika kita berkaca pada pengalaman selama ini, sesungguhnya 
proses pembentukan Lembaga Desa Adat merupakan pemaksaan 
asimilasi adat dengan pemikiran desa modern. Dalam konteks ini 
sebetulnya kita telah mencampuradukan nilai-nilai yang mengatur 
tingkah laku, pola hidup dan keseimbangan bertindak dalam proses 
pengembangan masyarakat. Tentu saja proses mengubah tatanan hidup 
desa, bisa membawa akibat sebagai upaya memudarkan nilai-nilai yang 
luhur yang telah lama bertahan dalam ruang lingkup kehidupan desa. 
Motivasi ekonomi, muatan politik kepentingan individu dengan 
sendirinya bakal menghilangkan nilai-nilai yang hakiki sebagai wujud 
cintakasih yang sesungguhnya. 

Lembaga KeuanganLembaga KeuanganLembaga KeuanganLembaga Keuangan    

Apa yang bakal diuraikan di sini tidak bermaksud untuk 
merefleksi lembaga keuangan seperti yang dimiliki suatu bangsa atau 
institusi resmi. Wacana yang dikaji di sini adalah seberapa jauh 
terdapat transaksi (yang berjalan spontan) mengenai masuk dan 
keluarnya uang dari dan dalam rumah tangga atau dari masyarakat di 
antara warga yang satu dengan yang lainnya. Sub pokok bahasan ini 
mengalir dari pembahasan sebelumnya mengenai temuan fenomena 
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kemiskinan dalam struktur kehidupan manusia dan masyarakat. Itu 
berarti pada satu sisi, aspek yang bakal dibahas tidak dapat nampak 
secara kasat mata. Bahasan ini berusaha untuk mengkaji lebih dalam, 
apakah yang sering terjadi di balik semua transaksi ekonomi yang 
diantarai oleh kebijaksanaan mengatur lalu lintas keuangan manusia 
dan masyarakat setiap hari.  

 Dengan demikian sasaran yang bakal dituju adalah bagaimana 
strategi atau pola manual yang digunakan selama ini untuk mengatur 
'keuangan keluarga' setiap hari. Pertanyaan yang dapat diajukan, 
apakah proses penanganan keuangan keluarga mengikuti sistem atau 
teori dan cara-cara tertentu? Selain itu bidang-bidang refleksi dalam 
uraian ini bakal merujuk pada kehidupan keluarga-keluarga, 
masyarakat dan bahkan pemerintah secara umum. Perbandingan yang 
dimaksud di atas, hanya bermaksud untuk mempertajam analisis 
mengenai pola perilaku ekonomi yang diterapkan dalam kehidupan 
keluarga-keluarga selama ini.      

Penanganan Uang KeluargaPenanganan Uang KeluargaPenanganan Uang KeluargaPenanganan Uang Keluarga    

Jika sejenak kita merefleksi judul pada bagian 5.3. terasa sangat 
janggal, baik seperti telah diutarakan di atas, maupun kalau ditinjau 
dari perspektif praktis yang ada dalam aplikasi hidup manusia dan 
masyarakat setiap hari. Substansi yang menjadi dasar kajian sebetulnya 
ada pada judul sub bagian ini, yakni seberapa jauh dapat diperlihatkan 
fakta mengenai proses penanganan lalu lintas keuangan dalam 
keluarga. Pertama dan terutama hal itu tidak dapat dikaji secara 
langsung oleh karena kalau dibandingkan dengan uraian sebelumnya, 
maka perlu diperlihatkan terlebih dahulu struktur kehidupan sosial 
yang dianut oleh masyarakat setempat. Berkenaan dengan struktur 
kehidupan sosial, sudah disinggung dalam beberapa uraian sub bagian 
sebelumnya.  

  Dalam kaitannya dengan pola menangani lalu lintas 'keuangan 
keluarga', dalam kenyataan setiap hari, hal itu tidak terlepas dari 
pengaruh 'pranata sosial' pada masyarakat. Maksudnya, seberapa jauh 
struktur sosial yang berlaku dalam kehidupan keluarga setiap hari 
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dalam bingkai pranata sosial, maka sebetulnya di situ jugalah terdapat 
faktor utama bagi berlakunya otoritas yang menangani lalu lintas 
keuangan keluarga. Misalnya selalu ditegaskan bahwa ayah atau suami 
sebagai kepala keluarga, apakah hal itu langsung menjadi tanda 
pemahaman yang kasat mata bahwa ayah atau kepala keluarga yang 
menangani lalu lintas keuangan keluarga? Atau ada pemikiran lain 
yang mengatakan bahwa ibu rumah tangga adalah sosok yang 
menangani ekonomi rumah tangga. Apakah dengan demikian, kaum 
ibu yang menangani strategi keluar dan masuknya uang dari dan ke 
dalam rumah tangga?  

 Sebetulnya tidak mutlak bagi kehidupan keluarga-keluarga di 
desa berkenaan dengan otoritas yang menangani keuangan keluarga. 
Hal ini merupakan sesuatu yang sungguh peka, sehingga selalu 
ditangani dengan cara yang arif bijaksana, secara bersama-sama oleh 
ayah atau suami dan ibu serta anak-anak dalam relasi kekeluargaan 
yang harmonis. Walau nanti terlihat bahwa yang dominan adalah ayah 
atau kepala keluarga. Meski demikian, keputusan terakhir selalu berada 
pada ibu atau mama selaku bendahara keluarga. Bahasa sederhana 
untuk masuk lebih dalam ke sum-sum transaksi menangani keuangan 
keluarga ini adalah soal belanja kebutuhan keluarga setiap hari.  

 Karena itu pertanyaan empiris yang seharusnya diberikan di 
sini adalah, siapakah yang belanja kebutuhan keluarga setiap hari? 
Praktis, pertanyaan di atas dijawab serta merta, kaum ibu. Lalu 
pertanyaan berikut, siapakah yang menentukan mata anggaran 
keluarga? Tentu saja hal itu bukan berada pada citra bendahara 
keluarga, melainkan hasil dari pergumulan kekeluargaan antara 
bendahara, kepala keluarga dan anak-anak yang masuk juga dalam 
mata anggaran tersebut. Kemudian pertanyaan akan lebih menukik 
lagi, bagaimana mata anggaran belanja setiap hari? Memang hal seperti 
ini sulit digambarkan oleh karena secara empiris, kebutuhan makan 
dan minum tidak saja tergantung dari tersedia cukup tidaknya uang di 
tangan, melainkan terkadang hal itu tergantung pada situasi dan 
kondisi kebun yang lazim disebut poan. Poan inilah yang menjadi 
gudang sayur dan berbagai kebutuhan keluarga setiap hari.  
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 Kebutuhan setiap hari tidak pernah ditakar dengan sejumlah 
uang tertentu, melainkan diukur dari tersedianya bahan-bahan dasar 
untuk dikerjakan di dapur. Acapkali terjadi bahwa belanja untuk 
kebutuhan dapur setiap hari hampir tidak terjadi transaksi yang 
signifikan. Pola ekonomi rumah tangga yang kuat dalam perspektif 
transaksi jual beli keluarga hampir tidak terlalu membutuhkan media 
'uang' sebagaimana yang dimaksud dalam uraian ini. Itu berarti tanpa  
'uang' sebagai sarana tukar-menukar resmi, kebutuhan setiap hari 
dalam keluarga masih tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dengan 
demikian sistem penanganan keuangan keluarga memang tetap 
diperlukan dalam kerangka memperhatikan ketersediaan bahan dasar 
untuk mencukupkan berbagai kebutuhan keluarga sehari-hari. Jika 
pengalaman hidup setiap hari dalam keluarga seperti inlah yang umum 
terjadi, maka pasti yang menangani strategi keuangan keluarga model 
demikian adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga adalah citra 
utama yang terjun langsung di dapur untuk menangani berbagai 
kebutuhan dalam rumah tangga. Dapur selalu dilihat sebagai salah satu 
sentrum penting dalam sketsa ekonomi keluarga.  

 Kebutuhan keluarga yang dimaksud di sini tentu tidak saja 
meliputi kebutuhan dasar di dapur semata untuk menyiapkan menu 
makanan setiap hari. Kebutuhan keluarga pasti saja berkenaan dengan 
pembelanjaan kebutuhnan rumah tangga secara umum, antara lain 
perabot atau perlengkapan rumah, dan berbagai jenis kebutuhan 
termasuk pakaian dan barang-barang keindahan tampilan luar. Jika 
semua kebutuhan keluarga ini dirinci maka kebutuhan menjadi sangat 
banyak, terlebih berkenaan dengan menata sebuah rumah tangga yang 
bermartabat dan beradab. Untuk itu uraian hanya berkisar sekitar 
menyebut satu dua contoh mata pembelanjaan keluarga, untuk 
kemudian disimpulkan mengenai kondisi yang sebenarnya dari proses 
penanganan keuangan keluarga secara lebih umum.  

 Hal yang mengemuka di sini adalah bahwa tidak ada bukti 
yang kasat mata mengenai proses penanganan keluar dan masuknya 
uang keluarga secara nyata. Walau demikian, tidaklah mudah diklaim 
bahwa sama sekali tidak ada prinsip atau sistem tertentu yang dimiliki 
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manusia dan masyarakat desa dalam kerangka mengatur keuangan 
keluarga. Sebagaimana telah disebutkan, yang nampak di mata 
memang tidak mengungkap sesuatu yang secara konstruktif berjalan 
secara sangat rapi. Manusia dan masyarakat menempuh cara sangat 
manual untuk mengatur lalu lintas keuangan keluarga secara 
transparan. Transparansi di sini selalu dapat dilihat dalam kerangka 
kesepakatan antara kepala keluarga (ayah atau bapak) dan bendahara 
keluarga yakni ibu bersama anak-anak.  

 Tentunya kesepakatan dalam kultur keluarga di sini tidak perlu 
dibayangkan seperti duduk bersama dan melanjutkan sebuah rapat 
anggaran di antara anggota rumah tangga. Ada cara lain untuk 
mengungkapkan kata sepakat antara suami istri dan anak-anak dalam 
menentukan mata anggaran keluarga. Sesuai kelaziman, apa yang 
dirancang ayah atau ibu, atau antara keduanya, hal itu sudah dengan 
sendirinya sebagai pratunjuk akan terlaksananya suatu kesepakatan 
dalam rumah tangga antara semua warga rumah tangga. Itu artinya 
apa? Kata sepakat di sini tidak mesti ditunjukkan melalui duduk 
bersama dan mengadakan sebuah rapat formal, melainkan terlebih 
sebagai sebuah kesepakatan batin, yakni sikap respek dan langsung 
menerima sebuah tindakan transaksi berkenaan dengan kegiatan 
transaksi untuk mengeluarkan sejumlah uang dalam kerangka 
mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga setiap hari.  

 Cara manual seperti ini bisa saja menyisakan persoalan dan 
tantangan serta kesulitan dalam rumah tangga ketika ikhwal 
kepercayaan mulai longgar. Namun secara normal, di sini tidak dibahas 
mengenai hal yang sangat tidak diinginkan itu. Jika titik tuju yang 
dibahas adalah  terjadinya transaksi manual dalam hal penggunaan 
uang dalam keluarga seperti ini, bagaimana pengaruhnya terhadap 
angka fenomena kemiskinan? Yang pasti bahwa pengaruh secara 
matematis memang tidak pernah terjadi. Hanya bahwa pola manual 
seperti diterapkan dalam keluarga-keluarga, memang selalu memberi 
peluang bagi pemakaian anggaran yang tidak berimbang. Anggaran 
tidak berimbang dalam konteks pembicaraan ini adalah pemakain uang 
yang tidak sehat. Mengapa? Alasannya sederhana saja, bahwa transaksi 



 

348 

mulai hidup dan berkembang ketika ada  banyak uang, dan sebaliknya 
ketika tidak ada uang maka suasana transaksi menjadi sepi. Andalan 
utama ketika uang mulai berkurang atau bahkan tidak ada, justru usaha 
keluarga diarahkan ke poan yang disebutkan sebelumnya.  

 Poan merupakan penyelamat kondisi keuangan keluarga dalam 
arti ketika tidak ada uang tunai maka  dapur tetap mengeluarkan asap 
oleh karena persediaan berbagai kebutuhan masih tersedia di kebun 
kecil yang tidak jauh dari letak rumah. Filosofi kehidupan manusia dan 
masyarakat di daerah-daerah pedesaan selalu melihat poan sebagai 
lumbung kebutuhan setiap hari. Karena itu perhatian semua warga 
rumah tangga senantiasa terarah pada tempat tersebut. Pada sisi 
tertentu, poan sebagai peluang warga keluarga untuk mempersiapkan 
berbagai kemungkinan ketika tidak ada persiapan uang sama sekali. 
Walau dalam perencanaan untuk membuat poan, tidak pernah terlihat 
sama sekali bahwa keluarga selalu memiliki rancangan seperti itu. 
Ketika ditanya pada orang-orang tua, mereka justru memberikan 
jawaban bahwa sasaran poan adalah untuk menangkal situasi di mana 
warga keluarga tidak memiliki penghasilan uang sama sekali.  

 Pada tingkat ini semestinya kita merefleksi lebih menukik, 
siapakah sesungguhnya yang menangani beberapa matra kehidupan 
berikut. Pertama, siapakah yang menangani secara khusus untuk 
mengatur berbagai kebutuhan dalam rumah tangga? Kedua, siapakah 
yang berhak untuk memutuskan jumlah uang, yang harus dikeluarkan 
untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga setiap hari? Ketiga, 
siapakah yang mencari uang dan membawnya ke rumah? Keempat, 
apakah terjadi pertemuan dan musyawarah seperti telah disebutkan 
sebelumnya? Kelima, jika pertanyaan point ke-empat dijawab positif 
maka seberapa jauh musyawarah itu dilaksanakan? Kelima hal ini 
hanyalah sebagai pegangan untuk meneruskan refleksi dalam uraian 
sub bagian ini. Karena itu kami tidak bermaksud mengurai semua point 
tersebut satu per satu, melainkan hanya diambil keterangan umum saja 
dalam kerangka mencari jejaring pengaruh sampai terciptanya 
fenomena kemiskinan sesuai dengan substansi pembicaraan kita. 
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 Pada uraian sebelumnya sudah dikemukakan siapakah yang 
menentukan kebutuhan dalam rumah tangga. Lalu yang kedua, untuk 
menentukan sejumlah uang di keluarga untuk tujuan apa, hal itu 
tergantung pada kesepakatan di antara orang tua bersama anak-anak. 
Hal itu tidak menuntup kemungkinan bagi ayah atau ibu yang bisa 
mengambil keputusan sesewaktu, dengan perhitungan bahwa yang 
ditetapkan tentunya diterima oleh anggota keluarga dalam rumah 
tangga. Kemudian yang ketiga, tentunya yang mencari uang adalah 
ayah atau suami selaku kepala keluarga dan tidak tertutup 
kemungkinan bagi ibu rumah tangga dengan berbagai transaksi 
ekonomi di sekitar rumah. Keempat, ikhwal musyawarah seperti 
dijelaskan sebelumnya, hal itu selalu terlaksana di sekitar diskusi 
manual mengenai berbagai kebutuhan dalam rumah tangga setiap hari. 
Musyawarah keluarga hampir dilakukan setiap saat dengan mengambil 
bentuk manual pula. Bentuk manual yang dimaksud adalah mengikuti 
situasi dan kondisi kehidupan dalam rumah tangga setiap hari. Karena 
itu musyawarah bisa terjadi bahwa keputusan itu diambil sendiri oleh 
salah satu pihak, dan dengan harapan bahwa keputusan yang diambil 
itu akan disetujui pula oleh pihak lain tanpa diskusi yang alot dan 
panjang memakan waktu dan tenaga.  

 Cara manual untuk menangani keuangan keluarga seperti ini 
memang pada satu sisi sangat menarik. Pola manual ternyata menarik 
oleh karena tercetus sikap tulus dan hati yang terbuka untuk saling 
percaya tanpa ada tekanan yang membebani. Selalu terjalin sikap yang 
ikhlas untuk saling menerima pendapat berkenaan dengan perasaan 
dan keputusan yang diambil masing-masing anggota rumah tangga 
berkenaan dengan tingkat kebutuhan setiap hari. Dengan demikian 
sama sekali tidak ada sikap curiga berkenaan dengan pertimbangan 
praktis, berkenaan dengan titik-titik pemikiran, berkenaan dengan 
jenis kebutuhan di lingkungan rumah tangga setiap hari. Namun pada 
sisi lain, pola manual dapat memberi peluang baru bagi terciptanya 
sesuatu yang tidak diinginkan sebelumnya, dalam hal ini bisa jadi 
sebagai biang terjadi atau terciptanya fenomena kemiskinan.  
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 Mengapa disebut bahwa pola manual dalam proses penanganan 
keuangan keluarga dapat saja menjebloskan keluarga tertentu ke dalam 
fenomena kemiskinan? Telah disebutkan bahwa salah satu ciri dari 
pola manual adalah tanda resmi transaksi yakni 'uang' tidak terlalu 
dipersoalkan. Pada titik inilah sebetulnya terbuka jalan bagi gejolak 
kemiskinan, yakni bahwa kebutuhan setiap hari dapat saja berjalan 
seperti biasa. Namun ketika disebutkan mengenai jumlah uang yang 
dibutuhkan untuk keperluan tertentu, maka bisa saja terjadi diskusi 
yang alot dan berkepanjangan. Diskusi yang tiada berujung itu dapat 
disulut oleh karena satu kebiasaan dalam ekonomi cara manual ini 
yakni daya nalar tradisional berkenaan dengan kebutuhan dalam alam 
yang sudah berubah dengan pola kehidupan modern. Yang menarik 
adalah pusat perhatian tidak tertuju pada ada tidaknya uang, namun 
persoalan pelik yang senantiasa menjadi pertimbangan serius adalah 
terpenuhinya kebutuhan setiap hari.  

 Karena itu garis kebijakan diatasi dengan mencari jalan empiris 
dalam rangka mengalokasi berbagai kebutuhan keluarga agar tidak 
menimbulkan kesulitan dalam proses pemenuhannya setiap hari. 
Narasi tradisional yang berkembang dalam masyarakat desa adalah 
ketika terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar, maka kendati 
kebutuhan lain tidak terpenuhi, mereka tidak akan mengeluh. Dalam 
arti ketika kebutuhan dasar terpenuhi, maka itulah jaminan untuk 
melihat kebutuhan lain hanyalah sebagai tambahan saja. Nanti jika 
mereka bandingkan dengan keluarga lain yang sedang mengkonsumsi 
kebutuhnan yang sama, maka pada saat itulah dirasakan sebagai suatu 
kebutuhan yang harus segera dipenuhi.  

Keuangan MasyarakatKeuangan MasyarakatKeuangan MasyarakatKeuangan Masyarakat    

Secara tegas, sub bagian ini dibahas berdasarkan pada penalaran 
tradisional yang jika dibandingkan dengan kondisi empiris manusia 
dan masyarakat, barangkali sulit dibuktikan. Namun hal yang sama 
berlaku bagi kajian sub bagian sebelumnya, yakni titik tuju yang 
dimaksud adalah suasana inklusif yang dialami warga masyarakat setiap 
hari. Prinsip dasar yang selalu berlaku di mana-mana, termasuk 
manusia dan masyarakat sederhana di pedesaan adalah setiap kegiatan 
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bersama selalu membutuhkan empat hal utama. Pertama, uang atau 
modal yang lazim disebut sebagai dana tertentu untuk memfasilitasi 
berjalannya suatu kegiatan bersama. Kedua, pokok modal itu adalah 
sumber daya manusia atau tenaga yang menjalankan proses fasilitasi 
kegiatan bersama tersebut. Ketiga, waktu yakni seberapa jauh dialokasi 
kesempatan agar kegiatan tertentu dapat dijalankan sesuai dengan 
sasaran yang diharapkan. Keempat, adalah peringkat kepercayaan yang 
berlaku juga dalam proses penanganan keuangan keluarga.  

 Mungkin acapkali keempat hal ini tidak diperhatikan dengan 
sungguh-sungguh sehingga masyarakat kurang menyadari peran dan 
fungsinya dalam mengelola transaksi keuangan masyarakat. Sejenak 
kita mengkaji satu per satu dari keempat butir tersebut di atas. 
Pertama, seperti ditekankan dalam pembicaraan mengenai transaksi 
penanganan keuangan keluarga, hal yang sama kiranya berlaku juga 
dalam kehidupan masyarakat. Dalam arti transaksi jual beli atau dalam 
penalaran tradisional disebut dengan nama proses pemenuhan 
kebutuhan manusia dan masyarakat setiap hari, uang ternyata 
memegang peranan sangat penting. Walau pada masa lampau, sistem 
barter memainkan peran sangat utama dalam transaksi jual beli barang 
tersebut. Walau pola barter yang  diberlakukan, namun hemat kami 
sistem perhitungan harga selalu membutuhkan sarana uang.  

 Uang merupakan daya tukar resmi untuk mempertemukan 
penjual dan pembeli yang dalam daya nalar tradisional dikenal dengan 
istilah berikut. Uang merupakan media untuk mendekatkan warga 
masyarakat untuk saling membantu mengatasi berbagai kebutuhan 
dalam menangani tatakrama kehidupan keluarga dan masyarakat. 
Dengan demikian kekuatan daya nalar tradisional berada pada 
keikhlasan untuk mempersiapkan sejumlah uang, tanpa berpikir serius 
untuk menetapkan angka atau besarannya, melainkan eksistensi uang 
itu sendiri sudah dapat menjadi media handal untuk menciptakan 
suasana kehidupan yang bercorak simbiosis dan konstruktif. Simbiosis 
artinya saling menghidupkan, antara  'pihak yang menawarkan' dan 
'pihak yang membutuhkan' atau pembeli dan penjual. Sedangkan corak 
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konstruktif artinya secara sistemik media transaksi ekonomi (uang) 
inilah yang menghidupi situasi kebersamaan setiap hari.  

 Kedua, unsur tenaga atau yang lazim dikenal dengan ungkapan 
sumber daya manusia disingkat SDM. Peran atau fungsi SDM dalam 
bingkai kegiatan sosial sangat penting oleh karena sering terdengar 
prinsip bahwa transaksi uang dapat diganti dengan tenaga manusia. 
Dalam arti sebuah kegiatan sosial yang membutuhkan dana, namun 
orang-orang tertentu yang dinilai tidak mampu menghasilkan uang 
tunai, maka secara aklamasi tenaganya dapat diganti dengan sejumlah 
nilai uang. Bukti empiris yang diterapkan manusia dan masyarakat di 
daerah penelitian adalah orang-orang biasa memelihara hewan piaraan 
orang ‘China’ dan sebagai gantinya tenaga mereka dikembalikan 
dengan sejumlah uang tunai. Perhitungan yang sama misalnya 
diterapkan pula oleh seseorang yang memiliki suatu pekerjaan yang 
melampaui tenaganya, maka ia mengundang orang lain untuk 
membantu dan sebagai upah, mereka diberi sejumlah uang tunai 
tertentu.  

 Gambaran di atas menunjukkan realitas sosial berkenaan 
dengan kebiasaan masyarakat yang terlibat dalam transaksi ekonomi 
dengan mengandalkan tenaga demi mendapat sejumlah  uang tertentu. 
Pada perspektif tertentu, masyarakat desa benar-benar lihai untuk 
membuat kalkulasi tenaga yang dikeluarkan lalu cerdas 
menghitungnya dengan sejumlah uang atau materi. Sebetulnya angka 
dari proses perhitungan itulah yang menurut mereka harus menjadi 
hak yang harus diterima. Namun dalam kenyataan, perhitungan seperti 
ini segera pupus oleh karena budi mereka berbicara secara berbeda. 
Dalam arti, mereka sulit sekali membuka mulut untuk mengatakan 
yang sebenarnya berkenaan dengan jumlah tenaga yang telah 
dikeluarkan. Lalu apa yang terjadi? Mereka justru bersikap diam dan 
menyerahkan seluruhnya ke tangan mereka yang memiliki sesuatu 
(yang lebih) untuk diberi kepada orang lain setelah melakukan suatu 
kegiatan sosial. 

 Sikap diam ini banyak kali disalahtafsirkan oleh mereka yang 
sebetulnya memiliki kewajiban untuk membayar ongkos tenaga kerja. 



 

353 

Analisis kita tertuju pada masyarakat yang memberi atau menyumbang 
tenaga. Walau tidak menuntut, namun dalam hati kecil selalu 
mengharapkan sesuatu sebagai ganti tenaga dan usaha yang telah 
diberikan dengan cuma-cuma. Ketulusan hati mereka selalu dengan 
perhitungan ikhlas, dalam arti ketika harapan mereka untuk mendapat 
ganti rugi tidak tercapai, maka di dalam hati mereka selalu memendam 
semua rasa rindu dengan mengatakan kepada diri sendiri, mungkin 
sekarang belum waktunya untuk mendapat rejeki. Terlihat di sini, 
sikap yang cerdas untuk memberi, namun di balik sikap keikhlasan 
yang sulit dilukiskan ini, mereka sebetulnya sangat mengharapkan agar 
mendapatkan sesuatu sebagai ganti dari harga tenaga yang sudah 
dikeluarkan.  

 Ketiga, berkenaan dengan aspek waktu. Banyak kali manusia 
dan masyarakat di daerah pedesaan tidak pernah menghiraukan 
mengalirnya waktu dari peristiwa yang satu ke peristiwa yang lain. 
Hidup 'santai' masih terlampau menguasai mindset manusia dan 
masyarakat di daerah-daerah pedalaman atau pedesaan. Kendati sering 
pada saat menyelesaikan sebuah kegiatan bersama, mereka selalu 
konsisten  menggunakan waktu yang telah disepakati untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Pekerjaan-pekerjaan setiap 
hari ditangani dengan tidak memperhitungkan banyaknya waktu yang 
diperlukan. Makna dan nilai waktu diukur dari selesai tidaknya suatu 
pekerjaan. Karena itu satu pekerjaan kecil dapat diselelsaikan dengan 
memakan waktu yang sedemikian lama, tanpa pernah terdengar 
keluhan mengenai banyak waktu yang telah digunakan untuk 
melaksanakan tugas dan pekerjaan sederhana tertentu.  

 Dengan demikian manfaat waktu melekat pada konsistensi dan 
komitmen semua pihak untuk melihat hasil pekerjaan yang menjadi 
tujuan bersama. Ada satu hal menarik berkenaan dengan penggunaan 
waktu secara bersama ketika menyelesaikan sebuah pekerjaan 
bersama-sama pula. Detail waktu tidak akan diperhatikan oleh karena 
ketika sedang asyik melakukan pekerjaan, mereka tidak saja 
memusatkan perhatian untuk sesegera mungkin menyelesaikan 
pekerjaan tertentu, melainkan juga menggunakan waktu yang ada 
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untuk membina kehidupan sosial setiap hari. Jadi dimensi sosial sangat 
menyita waktu untuk mendapat suatu hasil empiris dari perbandingan 
waktu dan titik tuju yang ingin dicapai.  

 Kelima, berkenaan dengan dimensi kepecarcayaan yang 
merupakan kunci dari kehidupan sosial dalam masyarakat setiap hari. 
Gambaran pada butir-butir sebelumnya justru menunjukkan aspek 
yang kelima ini. Bahwa kepercayaan telah menjadi modal dasar yang 
selalu menutup kemungkinan bagi manusia dan masyarakat desa untuk 
membuat perhitungan ekonomi yang serba formal dan kaku. Di sini 
terdapat kesulitan untuk berpikir secara ekonomi, dalam arti pada sisi 
tertentu seseorang yang bekerja ingin mendapatkan hasil yang 
lumayan, namun pada sisi lain hasil itu dikalahkan oleh kebiasaan 
untuk memboroskan waktu hanya untuk beberapa hal kecil yang 
sering tidak terlalu penting dan bermanfaat bagi kehidupan manusia 
dan masyarakat kini. Bahkan ada kesan bahwa akibat terlalu 
menekankan 'percaya orang lain', maka tidak terbuka kemungkinan 
untuk memikirkan hasil yang seharusnya diperoleh dari penggunaan 
waktu dan tenaga dalam melaksanakan tugas tertentu. 

 Walau kepercayaan ini sebetulnya merupakan sesuatu yang 
sangat mahal, namun dalam kenyataan setiap hari, acapkali orang salah 
menggunakan kepercayaan tersebut untuk hal-hal non ekonomi. 
Unsur kepercayaan inilah yang memberi ketahanan kepada manusia 
dan masyarakat untuk tetap bertahan dalam berbagai transaksi 
ekonomi yang nota bene warga masyarakat tidak pernah memusatkan 
perhatian pada untung dan rugi dari semua kegiatan yang dilaksanakan 
di lingkungan masyarakat setempat. Pola pertukaran tradisional yang 
menjiwai transaksi kehidupan ekonomi masyarakat berjalan sangat 
manual, dan tidak pernah terpikirkan untuk berusaha menindaklanjuti 
kepercayaan dalam kerangka menambah hasil perolehan dari setiap 
pekerjaan sosial. Sudah sangat pasti bahwa kepercayaan yang 
sedemikian ikhlas, justru berjalan atas dasar berbagai motif tradisional 
yang telah terwaris dan dinilai sangat memberi jaminan kehidupan 
sosial bagi semua warga masyarakat.  
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 Jika dikaji lebih mendalam, muncul pertanyaan berkenaan 
dengan perhitungan atau pertimbangan ekonomi kemasyarakatan. 
Apakah suatu pekerjaan sosial dalam konteks kehidupan seperti 
terlukis di atas akan dapat berjalan jika tidak ada media tukar sejumlah 
'uang' tertentu? Pertanyaan seperti ini sebetulnya menyinggung 
langsung teori ekonomi tradisional, dimana masyarakat dapat 
menjalankan berbagai kegiatan jika tanpa media tukar uang yang sama. 
Untuk itu ada dua pilihan, (1) uang ada karena kebutuhan dan dengan 
demikian sebuah kegiatan dapat berjalan, atau (2) karena kebutuhan, 
maka diperlukan uang untuk memfasilitasi kegiatan yang bakal 
dilakukan oleh karena kebutuhan tersebut. Diskusi yang meluas 
terhadap dua pilihan di atas, sebetulnya memberi sebuah gambaran 
kasat mata mengenai kondisi masyarakat tradisional yang asri, yakni 
masyarakat dapat menjalankan berbagai kegiatan sosial walau tanpa 
media pertukaran uang.61 

 Dari sepenggal uraian di atas dapat dikatakan di sini bahwa 
perspektif moral-etik lebih unggul dibanding pertimbangan ekonomi. 
Nilai ekonomi memang selalu diperlukan di mana-mana, namun ketika 
mengaitkannya dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, maka 
pertimbangan moral-etik dan religi justru lebih unggul dan 
mengalahkan perhitungan ekonomi. Jadi kesimpulan sementara dari 
uraian sub bagian ini adalah, bahwa keuangan masyarakat bukan 
terletak pada  pertimbangan nilai ekonomi, melainkan semata-mata 
atas pertimnbangan morla-etik. Dengan pertimbangan moral-etik yang 
sama setiap sesepuh atau pemimpin masyarakat mampu menggerakkan 
warga masyarakat.  

 

 

 
61Roger M. Keesing melukis kebiasaan orang-orang Trobriand yang meski tidak ada 
media tukar uang, semua kegiatan sosial dalam masyarakat selalu berjalan dengan 
lancar. Masyarakat memiliki serba-serbi makanan lokal, dan kebiasaan untuk saling 
memberi hadiah, yang justru dilihat sebagai pengganti nilai tukar resmi 'uang' yang 
sama, Op. Cit, (jilid kedua, 1999: 203).  
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Lembaga Keuangan LokalLembaga Keuangan LokalLembaga Keuangan LokalLembaga Keuangan Lokal    

Jika dari uraian sub bagian sebelumnya (5.3.2.) terlihat 
mengenai keuangan masyarakat, maka sub bagian ini menjadi sangat 
penting. Alasannya, pertimbangan moral-etis tanpa memberi perhatian 
kepada perspektif ekonomi, jutsru itulah yang memberi peluang bagi 
terciptanya fenomena kemiskinan secara masif. Walau beberapa hal 
substansial telah menyata dalam penjelasan sebelumnya, di sini refleksi 
bakal masuk lebih dalam untuk melihat, apakah wacana yang 
terungkap sebelumnya telah dilembagakan? Jawaban serta-merta dapat 
diberikan bahwa sebetulnya dalam perspektif daya nalar tradisional, 
apa yang disebut sebagai wacana memang secara kasat mata belum 
dapat dikategorikan ke dalam suatu hal yang dapat disebut dengan 
ungkapan 'lembaga'.     

 Namun sebetulnya berdasarkan  daya nalar manual dalam 
bingkai kehidupan tradisional, maka semua yang disebut sebelumnya 
sudah secara inheren ada secara lembaga dalam kehidupan manusia 
dan masyarakat setiap hari. Dengan demikian, lembaga yang dimaksud, 
tidak seperti pemahaman pada masa sekarang, melainkan pada sketsa 
pemahaman manusia dan masyarakat yang memegang teguh tradisi 
dan budaya sebagai alat ukur. Untuk itu, mestinya disinggung kembali 
apa yang telah dibahas dalam sub bagian 5.2.4 yakni mengenai proses 
pemahaman lembaga desa adat. Seperti lembaga keuangan, maka 
sejenak disebut lagi lembaga adat yang justru dapat dipahami dalam 
koridor pengertian yang sama, jika istilah tersebut diletakkan dalam 
aras pemahaman sebagai sebuah kebiasaan. Sifat dasar kebiasaan selalu 
melekat pada sesuatu yang terus-menerus diulang, dan hal itu justru 
menjadi jalan hidup yang handal bagi setiap kelompok orang yang 
memiliki butir adat atau lembaga keuangan tersebut.  

 Apa yang disebut kebiasaan dan adat selalu merujuk pada 
ajaran atau petunjuk dan wejangan yang mengatur semua hal 
kehidupan manusia. Maka lembaga keuangan yang sama dapat 
diidentifikasi sebagai sesuatu kebiasaan yang meluas, dan terpakai 
dalam tata cara adat dan kebiasaan transaksi kehidupan ekonomi 
masyarakat setiap hari. Boleh jadi secara menyeluruh lembaga 
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keuangan ini tidak saja merangkumberbagai urusan mengenai 
kehidupan manusia dalam bingkai perhitungan ekonomi saja, 
melainkan juga segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan 
manusia secara umum. Semua matra kehidupan manusia dan 
masyarakat seperti telah disebutkan sebelumnya, tidak mungkin 
berjalan jika tanpa alat tukar resmi 'uang'. Pemikiran inilah yang telah 
melembaga dan terbiasa dalam kehidupan manusia dan masyarakat 
setiap hari.   

Di mana-mana sebagai lembaga adat,  salah satu hal kunci yang 
selalu dipegang erat-erat dalam hati manusia dan masyarakat yakni, 
setiap perbuatan atau bahkan semua peristiwa yang menyimpang dari 
adat dan kebiasaan selalu dilihat dan dinilai sebagai penyimpangan dan 
kesalahan. Pada tataran berbeda, lembaga keuangan lokal mungkin 
tidak dinilai atau diperlihatkan dalam kehidupan setiap hari seperti apa 
yang terjadi dalam bingkai pemahaman lembaga adat. Namun yang 
menarik dalam lembaga keuangan lokal, sebagai istilah atau ungkapan, 
hal itu sekali lagi boleh jadi tidak dikenal, namun praktek-praktek 
yang mengatas-namakan kegiatan sebagai lembaga keuangan lokal, 
sesungguhnya ada dalam kehidupan manusia dan masyarakat setiap 
hari. Logika kehidupan manusia dan masyarakat selalu melihat 
transaksi nilai tukar uang sebagai jantung kehidupan dunia ekonomi 
masyarakat. Dengan demikian bisa saja secara formal istilah atau 
ungkapan lembaga lokal keuangan memang tidak ada, namun 
sesungguhnya secara implisit hal itu sungguh-sungguh ada.  

Citra lembaga keuangan lokal mana lagi dalam masyarakat  
kalau bukan berbagai transaksi jual beli di antara manusia dan 
masyarakat setiap hari. Sejalan dengan pemikiran sebelumnya, aras 
kekuatan lembaga keuangan lokal berada pada pundak kepentingan 
moral-etik manusia dan masyarakat. Dalam arti nilai tukar uang tidak 
saja terdapat pada kekuatan nilai tukar uang itu sendiri, melainkan 
berada pada pundak modal kepercayaan yang ada pada kekuatan 
moral-etik plus religi masyarakat. Dengan demikian, jika 
dibandingkandengan dunia ekonomi, di mana lembaga keuangan 
secara formal diatur oleh naik turunnya nilai tukar uang, maka 
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lembaga keuangan lokal dalam khazanah tradisi dan budaya, berada 
pada kepentingan makna dan nilai moral-etik yang terakumulasi dalam 
wacana kepercayaan manusia dan masyarakat setiap hari.  

Pada sisi tertentu lembaga keuangan lokal inilah yang 
mengatur tata cara pengeluaran dan penerimaan keuangan masyarakat 
secara keseluruhan. Berdasarkan kepercayaan yang secara manual 
dimiliki warga masyarakat, lembaga keuangan lokal ini dapat 
menunaikan tugas dan perannya untuk memperlancar transaksi antar-
warga masyarakat. Karena itu sesungguhnya arsitektur kebijakan 
ekonomi manusia dan masyarakat pedesaan terdapat juga pada pundak 
lembaga keuangan lokal yang sama. Meski terlihat dalam uraian 
sebelumnya bahwa masing-maring rumah tangga berdaulat untuk 
menentukan besar  kecilnya angka transaksi kehidupan ekonomi, 
namun atas dasar azas kepercayaan yang tulus dari masing-masing 
warga masyarakat, maka eksistensi lembaga keuangan lokal dapat 
berjalan dalam mengkreasi sistem dan pola keluar-masuknya uang 
dalam sistem jejaring kehidupan ekonomi yang lebih bermartabat.        

Lembaga PemerintahLembaga PemerintahLembaga PemerintahLembaga Pemerintah    

Uraian pada bagian ini tidak bermaksud untuk memberi 
keterangan selengkap-lengkapnya mengenai lembaga-lembaga 
pemerintah secara resmi. Tujuan uraian ini hanya untuk memberikan 
perbandingan ala kadarnya mengenai dampak lembaga keuangan 
masyarakat dalam daya nalar tradisional, jika dibandingkan dengan 
daya nalar modern, dalam hal ini pihak pemerintahan resmi. 
Pertanyaan yang pantas dijadikan panduan untuk proses pembahasan 
sub bagian ini adalah seberapa jauh pihak pemerintah memiliki 
keprihatinan terhadap usaha mengentaskan fenomena kemiskinan 
manusia dan masyarakat? 

 Umpan balik dari pertanyaan sebelumnya tidak relevan untuk 
dijawab oleh karena setiap waktu pihak pemerintah sebagai sebuah 
lembaga resmi (dan formal) selalu berusaha sekuat tenaga untuk 
mengentaskan kemiskinan yang sama. Lalu pertanyaan usil muncul di 
sini, mengapa pemerintah selalu berusaha untuk mengentaskan 
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kemiskinan, tetapi angka kemiskinan tidak pernah menurun? Bahkan 
fakta berbicara sangat lain, yakni semakin ada perhatian dari lembaga 
pemerintah, justru jurang adanya fenomena kemiskinan itu menjadi 
semakin lebar. Maka pertanyaan kita selanjutnya adalah, seberapa jauh 
telah dievaluasi apakah pemerintah sebagai lembaga selalu setia pada 
komitmen dan konsistensinya untuk mengentaskan fenomena 
kemiskinan?   

Lembaga pemerintah tentunya memiliki strategi formal untuk 
menangkal fenomena kemiskinan yang hidup di antara warga 
masyarakat setiap hari. Mungkin terlampau lebar apabila dibahas di 
sini agenda yang telah disusun lembaga pemerintahan dalam kerangka 
mengentaskan kemiskinan yang sama. Cara serta strategi yang 
dijalankan pihak lembaga pemerintahan, tentunya berdasar pada 
analisis dan kajian yang terstruktur sesuai sistem pemerintahan secara 
formal. Karena itu angka dan keterangan detail mengenai proses yang 
dijalankan pihak pemerintahan selama ini, hal itu memang berada di 
luar analisis kami dalam disertasi ini. Keprihatinan kami hanya pada 
persoalan krusial yang sedang dihadapi masyarakat umumnya. 
Mengapa pemerintah dengan berbagai pendekatan untuk 
mengentaskan fenomena kemiskinan, selalu tidak tuntas mengerjakan 
pekerjaan yang satu ini dalam bingkai untuk mengurangi angka 
kemiskinan dalam masyarakat. 

Menurut hemat kami, pada satu sisi terjadi perubahan dan 
perkembangan di dalam usaha yang sama untuk menurunkan angka 
kemiskinan yang diderita manusia dan masyarakat dewasa ini. Walau 
yang mau ditekankan di sini adalah seberapa jauh lembaga 
pemerintahan turut berpartispiasi untuk berjalan bersama manusia dan 
masyarakat di daerah-daerah pedesaan yang ternyata memiliki 
kekuatan potensial untuk mengentaskan fenomena kemiskinan yang 
sama. Untuk itulah pada tempat paling pertama, sebagai institusi resmi 
dan berwibawa, lembaga pemerintahan hendaknya berupaya untuk 
memahami lembaga adat atau hukum adat yang sungguh sangat kuat 
pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat setiap hari. Usaha yang 
sama tidak bermaksud agar lembaga pemerintahan mengambil-alih 
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pola dan cara manual yang telah diterapkan dari waktu ke waktu 
selama berabad-abad. Maksud dari terobosan lembaga pemerintahan 
untuk masuk lebih dalam pada struktur kehidupan manusia dan 
masyarakat adalah untuk melihat konstruksi penalaran tradisional, 
yang kemudian diterapkan dalam aplikasi manual seperti telah 
diuraikan sebelumnya.  

Misalnya lembaga pemerintahan berupaya sejauh mungkin 
untuk memahami sketsa pengertian lembaga adat, dan seberapa jauh 
penalaran tradisional dapat diterapkan dalam lingkungan lembaga adat 
yang sama itu. Pengamatan analitis seperti ini sangat penting bagi 
lembaga resmi pemerintahan untuk menemukan nilai dan makna yang 
secara manual telah sukses membimbing manusia dan masyarakat 
untuk hidup lebih sejahtera. Ikhwal sangat sederhana yang hendaknya 
diperhatikan dengan cermat dari pihak lembaga pemerintahan adalah 
keterikatan moral-etis dari manusia dan masyarakat di daerah pedesaan 
terhadap aturan lembaga adat. Jawaban sederhana dari pihak manusia 
dan masyarakat biasa ketika ditanya mengenai kekuatan lembaga adat, 
kata mereka, bakal terjadi kutuk bagi yang terlibat dalam proses 
penyimpangan lembaga adat.  

Itu artinya apa? Bisa saja ketika seseorang mau mencoba untuk 
melanggar lalu ternyata tidak ada kutuk. Apakah hal itu menjadi 
indikator bahwa apa yang diyakini dalam lembaga adat itu hanyalah 
akal-akalan saja? Persoalan bukan pada pengandaian pragmatis seperti 
dikatakan di atas tadi. Struktur yang menjadi panduan daya nalar 
tradisional adalah bahwa semua aturan yang dikemas dalam bingkai 
adat, hal itu selalu berjalan dan terjadi secara biasa, sangat sederhana 
dan tidak ada yang luar biasa. Namun mindset masyarakat selalu 
terarah dengan selengkap-lengkapnya pada kekuatan alamiah yang 
memberi mereka untuk mengikatkan diri dari seluruh kehidupan 
mereka hanya pada sesuatu yang benar dan baik.62 Manusia dan 
masyarakat tidak pernah merasa bimbang sedikit pun, kendati setiap 

 
62Untuk informasi selanjutnya mengenai penalaran tradisional yang dimiliki manusia 
dan masyarakat biasa, baca Neonbasu, Op. Cit. hal 256 



 

361 

hari mereka terus dirundung kesulitan, persoalan dan tantangan hidup 
yang beraneka ragam.  

Menurut hemat penulis, ketika lembaga pemerintahan 
menemukan struktur internal daya nalar tradisional yang selama ini 
terbungkus dalam praktek lembaga adat, maka sudah pasti  terbuka 
peluang baru untuk menyusun sketsa pendekatan yang tentu saja 
sangat membantu untuk melihat cara dan jalan yang benar untuk 
mengentaskan fenomena kemiskinan yang sama. Dalam berbagai 
situasi dan kondisi kehidupan yang dialami manusia dan masyarakat 
biasa di daerah-daerah pedesaan, adat sangat kuat dalam kehidupan 
manusia dan masyarakat setiap hari oleh karena kehadirannya selalu 
berfungsi sebagai arsitektur alami. Perspektif dari daya nalar tradisional 
ini berdasarkan pada pengalaman manusia dan masyarakat bahwa adat 
senantisa menjadi organ pengatur yang dengan cerdik menata berbagai 
pranata sosial kehidupan umat manusia. Hampir semua matra 
kehidupan manusia yang disebutkan selama ini dalam uraian-uraian 
sebelumnya semisal agama, hokum, etika dan moral serta berbagai 
jerjaring relasi di antara keluarga yang satu dengan yang lain, adat 
selalu menunjukkan dayanya yang kokoh untuk memberi sesuatu yang 
pasti kepada pemiliknya. 

Daya nalar baru tentunya akan muncul pada ujung setiap 
analisis dan kajian, jika lembaga pemerintahan memberi perhatian 
serius untuk mempelajari dengan lebih seksama daya nalar tradisional 
di atas tadi. Realisme kekuatan adat memang secara akali sungguh sulit 
dibuktikan. Namun dari perspektif lain, yakni dampaknya bagi 
kehidupan manusia dan masyarakat, justru terselip di sana kekuatan 
potensial yang perlu direfleksi untuk dibahasakan dengan kata-kata 
yang dapat ditangkap artinya. Jadi format daya nalar tradisional harus 
dipelajari dengan melibatkan diri pada empirisme semua kegiatan 
manusia dan masyarakat di daerah pedesaan. Hanya dengan cara 
terlibatlah, maka daya nalar tradisional akan dapat ditemukan 
substansinya untuk kemudian dapat diambil saripatinya bagi proses 
penyusunan pendekatan yang emik dalam kerangka mengentaskan 
fenomena kemiskinan.  
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Tentu saja keterlibatan lembaga pemerintahan seperti ini pasti 
saja memengaruhi mata anggaran masyarakat oleh karena usaha 
tersebut turut meringankan kesulitan yang selalu dihadapi manusia dan 
masyarakat. Manusia dan masyarakat dibantu untuk setidak-tidaknya 
menghemat dana atau biaya yang dikeluarkan untuk mengentaskan 
kemiskinan, dan mereka memusatkan perhatian untuk meningkatkan 
penghasilan bagi kesejahteraan dalam rumah tangga masing-masing. 
Pada sisi tertentu, peran dan fungsi lembaga pemerintahan sungguh-
sungguh berada pada garda terdepan untuk membantu menjernihkan 
dinamika kehidupan manusia dan masyarakat sedemikian rupa, agar 
perubahan dan perkembangan yang sedang dijalani ini dapat mencapai 
tujuan dan cita-cita kehidupan bersama yang lebih adil sejahtera.  

Hal menarik yang sangat diharapkan dari keterlibatan lembaga 
resmi pemerintahan ini adalah usaha yang cermat untuk memahami 
dan juga mencermati struktur dasar dari kebutuhan manusia dan 
masyarakat pedesaan secara lebih riil. Hal krusial yang barangkali 
ditekankan di sini adalah upaya lembaga pemerintahan untuk 
membantu mengembangkan cara yang strategis bagi berkembang dan 
beredarnya alat tukar resmi uang di antara warga masyarakat. Itu 
berarti menjadi tugas dan tanggungjawab lembaga pemerintahan untuk 
mempelajari kondisi riil transaksi nilai ekonomi manusia dan 
masyarakat pedesaan, dengan cara mempelajari iklim nilai tukar uang 
di daerah-daerah pedesaan. Bantuan yang diberikan pihak lembaga 
pemerintahan tentunya bakal dilanjutkan dengan tindakan praktis 
yakni diterapkannya berbagai kegiatan ekonomi di kawasan pedesaan, 
agar manusia dan masyarakat pedesaan mendapat hasil plus dari 
kegiatan yang sedang mereka tangani.   

Secara empiris, lembaga pemerintahan desa menciptakan 
format pembangunan yang baku untuk kegiatan fisik berupa 
pembangunan jalan, pembuatan embung, pembuatan jembatan 
penghubung (deker) dan lain sebagainya sesuai program kerja dari 
pihak pemerintahan. Program pembangunan masih berorientasi pada 
pembelanjaan bahan yang berasal dari luar desa sehingga perputaran 
keuangan akan kembali ke kota. Sementara itu model bantuan desa 
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berupa Anggur Merah, jaringan sosial, bantuan langsung tunai 
merupakan pola yang tidak menunjang pemupukan kekayaan di desa, 
khususnya kaum rumah tangga. Bantuan itu akhirnya harus 
dibelanjakan di kota sehingga pola itupun bersifat insidental dan  tidak 
mengajak rumah tangga untuk menentukan pilihan keluar dari 
kemiskinan. 

Jadi, ternyata pembangunan yang berorientasi mengakhiri 
kemiskinan masih naïf dalam implementasi pembangunan di desa. Hal 
ini disebabkan oleh ketidak-mampuan aparat dalam membuat desain 
program (di desa) yang mana sama sekali tidak berpihak pada 
kepentingan masyarakat, khususnya rumah tangga miskin. Dana desa 
lebih cenderung digunakan untuk membangun jalan dan  embung yang 
tidak tepat sasaran. Pemberdayaan ekonomi rumah tangga yang 
seyogyanya menjadi fokus program terabaikan bahkan tidak pernah 
terpikirkan. Peran kebijakan pembangunan di desa lebih cenderung 
menghabiskan uang dan memapankan pribadi secara ekonomi, politik 
dan kuasa. Pemberdayaan ekonomi menuju kemandirian rumah tangga 
sama sekali terabaikan dalam kebijakan pembangunan. 

Program  pembangunan desa diarahkan untuk 
mengkesploitasi kekayaan desa tanpa diimbangi dengan usaha untuk 
memperkuat lapisan rumah tangga guna menumbuhkan kekuatan 
ekonominya. Misalnya batu dan kayu dijual setelah dibuka akses jalan 
tanpa mempersiapkan pengganti kekayaan yang bakal menjadi 
tumpuan ekonomi rumah tangga. Oleh karena peran pemerintah dalam 
membangun rumah tangga miskin juga sangat tegantung pada kualitas 
pemimpin yang mengelola potensi wilayah, maka terjadilah sebuah 
lingkaran yang tidak produktif untuk kepentingan warga masyarakat 
setiap hari.  

Pola demokrasi yang dibangun dalam pemilihan kepala desa 
sekiranya akan lebih tepat jika dalam wilayah itu memiliki calon yang 
kompeten  dan jumlahnya banyak sehingga adanya alternatif pilihan 
yang memenuhi standar pemimpin yang tepat. Pemilihan aparat desa 
masih didasarkan pada pertimbangan dari rumah adat yang mana. 
Demikianpun  keterwakilan dari setiap rumah adatpun menjadi 
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pertimbangan untuk melengkapi pengurus desa. Argumen pemilihan 
kepala desa belum memperhatikan faktor kualitas dan kompetensi 
pribadi antara lain pendidikan dan pengalaman serta ekonomi. Pemilih 
juga belum memiliki kemampuan dalam proses menentukan figur yang 
tepat karena juga pendidikan yang sangat rendah dan tidak memiliki 
pengalaman dalam menetapkan sosok calon kepala desa/ pemimpin 
desa. 

Pemerintah desa sebagai pelaku utama dalam proses 
pengentasan kemiskinan menyediakan dukungan modal, penyuluhan, 
bimbingan secara berkelanjutan. Seleksi wakil pemerintah juga tidak 
dilakukan karena kepentingan politik dan tempat mencari makan 
melainkan harus menjadi pendamping yang tulus, dan berkualitas. 
Pendamping yang berkualitas artinya telah memiliki pengalaman dan 
kuat ekonomi selain kemampuan kognitif. Bahwa seorang pendamping 
juga memahami mulai dari awal proses produk hingga pemasarannya. 
Lembaga yang dibentuk di pedesaan adalah institusi yang seharusnya 
merupakan kumpulan individu karena kebutuhan yang sama. Lembaga 
yang dimaksud berperan sebagai fasilitator antara lain wadah itu 
menjadi tempat berkumpul guna mengadakan sharing pengalaman dan 
sebagai sumber informasi pemasaran produk. Wadah itu tidak 
mengambil keuntungan dari rumah tangga yang terlibat. Wadah 
tersebut juga sebagai pembela pihak rumah tangga sebagai suplier 
dalam konteks harga. Lembaga yang dimaksud  bukan bentukan karena 
harus memenuhi syarat janji memperoleh bantuan. Bantuan diberikan 
kepada individu dalam rumah tangga bukan kepada kelompok. Hal 
lainnya bahwa mereka butuh untuk saling memberi informasi tentang 
input, proses, output dan pemasarannya. Hal ini dimaksudkan untuk 
mengembangkan rumah tangga miskin menuju kemandirian yang 
berkesinambungan.  

Pemilihan pemimpin tingkat RT dan RW juga masih dominan 
didasarkan pertimbangan asal suku  dalam wilayah penelitian. 
Menurut persepsi mereka bahwa yang pantas menjadi pemimpin 
adalah sesama saudara dengan alasan keterwakilan, kebanggaan, 
mudah berkomunikasi. Perwakilan semacam ini saja telah 
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menunjukkan fanatisme yang tidak sehat, artinya orientasi 
kepemimpinan bukan didasarkan pada alasan kualitas dan 
keberlanjutan dalam perubahan. Kondisi ini terjadi karena mereka 
hanya mengandalkan pengalaman sebatas dalam lingkaran 
lingkungannya, dari desa tetangga akan tetapi tidak mendapatkan 
pengalaman pembanding yang berbeda dari tempat lainnya. 

 

Dampak KemiskinanDampak KemiskinanDampak KemiskinanDampak Kemiskinan    

Setelah melihat secara konstruktif dan institusional, baik dari 
pihak manusia dan masyarakat lokal maupun pihak lembaga 
pemerintahan berkenaan dengan atensi masing-masing pihak dalam 
usaha mengentaskan fenomena kemiskinan. Maka pertanyaan kita 
adalah apakah dampaknya bagi usaha mengentaskan fenomena 
kemiskinan yang sama? Adakah pengaruh lembaga-lembaga tersebut 
terhadap eksistensi dari fenomena kemiskinan dalam masyarakat luas? 
Ada hal yang sama, yang bisa dijumpai dalam institusi non-formal 
lembaga adat dan institusi formal lembaga pemerintahan bahwa 
terdapat miss-manajemen sehingga angka kemiskinan tidak 
menunjukanperubahan (berkurang) walau setiap tahun selalu ada 
usaha untuk menangkalnya. Sementara, manusia dan masyarakat 
secara manual menggelar kegiatan yang sama dalam kerangka 
menurunkan fenomena kemiskinan, namun pengalaman yang 
diperoleh jutsru sebaliknya. Manajemen yang kurang atau keliru dan 
bahkan salah ini justru dipicu oleh pengelolaan dana dan kegiatan yang 
belum menyentuh mata kegiatan yang langsung tertuju pada usaha 
untuk mengentaskan kemiskinan.  

 Karena itu dalam bagian ini diskusi akan tertuju pada refleksi 
dari dampak kemiskinan bagi kehidupan pribadi atau warga 
masyarakat secara individu. Kemudian refleksi tersebut diperluas pada 
ruang lingkup kehidupan berkeluarga, masyarakat dan sosial secara 
umum. Dampak yang tertuju pada berbagai pihak ini bakal dilihat dari 
corak manual yang dimiliki manusia dan masyarakat di daerah-daerah 
perkampungan. Dari pola refleksi seperti ini bakal dapat diketahui 
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dengan jelas, duduk persoalan eksistensi fenomena kemiskinan yang 
tengah melanda manusia dan masyarakat umumnya, dan terlebih 
mereka yang menetap di daerah-daerah pedesaan. 

Hidup PribadiHidup PribadiHidup PribadiHidup Pribadi    

Dalam uraian berikut, titik sasar yang dituju adalah seberapa 
jauh dampak fenomena kemiskinan pada kehidupan pribadi dalam 
masyarakat setiap hari. Prinsip dasar yang dianut di sini adalah bahwa 
biar bagaimana pun dampak fenomena kemiskinan selalu menimpa 
warga masyarakat secara pribadi dalam rumah tangga. Dalam arti 
ketika terhimpit suasana dan kondisi kemiskinan, maka hal yang serta 
merta dirasakan adalah terbatasnya kebutuhan dalam rumah tangga. 
Apakah misalnya keluhan tersebut terungkap dari ayah, atau ibu, dan 
juga dapat muncul dari pihak anak-anak. Keluhan yang terungkap bisa 
menjadi bukti bahwa salah satu anggota rumah tangga merasa ada 
sesuatu yang dinilai tidak seharusnya terjadi.  

 Hal yang lazim terjadi ketika munculnya keluhan seperti itu 
adalah sikap lanjutan sebagai jalan keluar untuk menanggapi kondisi 
kehidupan tersebut. Sikap lanjutan ini dapat dikategorikan ke dalam 
usaha manual untuk mengentaskan kekurangan, yang jika tidak 
diperhatikan dengan semestinya maka akan berakibat fatal pada 
terciptanya fenomena kemiskinan. Tentunya keluhan yang terungkap 
tidak saja berupa soal kekurangan sekitar makan dan minum, 
melainkan juga kebutuhan atau keperluan lain. Antara lain permintaan 
anggota rumah tangga mengenai pakaian, dan perumahan serta hal-hal 
rekreasi dan berbagai kebutuhan tidak mendesak lainnya. Sebetulnya 
harus diklarifikasi peringkat kebutuhan manakah yang seharusnya 
ditangani terlebih dahulu.  

 Bisa saja kebutuhan atau keperluan yang disampaikan oleh 
masing-masing pribadi itu ada yang sungguh-sungguh dibutuhkan, 
namun ada pula yang hanya dirasakan saja. Yang pertama 
menunjukkan bahwa kebutuhan tersebut harus diperhatikan dengan 
sungguh-sungguh. Jika tidak diperhatikan maka menimbulkan sesuatu 
yang tidak baik dalam kehidupan pribadi yang bersangkutan. 
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Sedangkan yang kedua justru tidak mendesak oleh karena hanyalah 
perasaan saja. Karena itu jenis kebutuhan kedua ini dapat ditunda  di 
lain waktu, atau tergantung pada kemampuan atau kondisi penghasilan 
yang diperoleh. Di dalam kehidupan yang masih diterapkan pola 
manual seperti disebutkan sebelumnya, dua jenis kebutuhan pribadi 
seperti dikemukakan di atas, memang terkadang tidak dapat dipisahkan 
secara jelas sehingga untuk memenuhinya juga menjadi persoalan 
tersendiri. 

 Di tengah perubahan dan perkembangan acapkali terjadi 
bahwa perhatian yang tidak cermat terhadap jenis-jenis kebutuhan 
pribadi inilah yang terakumulasi dalam situasi kehidupan bersama 
(atau keluarga) yang selalu gagal ditangani dengan pendekatan yang 
baik dan menyenangkan. Ada sekian banyak kebutuhan, yang tidak 
berdasarkan pertimbangan praktis sesuai penghasilan. Dalam arti sesuai 
kenyataan, memang seseorang dapat membutuhkan sesuatu atau 
memiliki keperluan tertentu, namun pribadi yang bersangkutan gagal 
menyesuaikan hasrat hatinya dengan modal dasar yang dimiliki. Pada 
sisi tertentu, kebutuhan atau keperluan tersebut ternyata tidak terlalu 
urgen untuk dimiliki dalam kurun waktu tertentu. Itu berarti secara 
personal masing-masing orang tidak mampu menentukan skala 
kebutuhan sesuai dengan kondisi kehidupannya sendiri. 

 Jika dikaji lebih mendalam, sebetulnya pribadi-pribadi 
terpengaruh dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di 
sekitar tanpa memperhitungkan kemampuan pribadi. Di tengah zaman 
yang semakin maju ditambah lagi dengan tingkat pendidikan yang 
tidak mencukupi, hal-hal seperti di atas dapat saja terjadi. Dengan 
demikian proses kegiatan pendidikan sangat diperlukan untuk 
mengarahkan pribadi-pribadi sedemikian rupa, agar mereka 
membutuhkan sesuatu bukan bertolak dari hasrat dan keinginan saja. 
Apa yang didamba secara psikologis mungkin baik dan bermartabat, 
namun lebih penting dari dambaan abstrak seperti itu, mereka harus 
dituntun untuk bersikap realistis. Seperti telah disebutkan, sikap 
realistis inilah yang dimaksudkan dengan jiwa yang arif untuk 
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memperhitungkan kondisi modal dasar yang dimiliki untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut.  

 Pada sisi kultural, acapkali terjadi bahwa pribadi-pribadi 
tertentu atau anak-anak misalnya membutuhkan sesuatu hal oleh 
karena kencenderungan atau pengaruh zaman. Hal seperti ini juga 
tetap pada prinsip yang sama yakni menyesuaikannya dengan modal 
dasar atau kemampuan yang ada sebagai sumber modal untuk 
membiayai kebutuhan atau keperluan tertentu. Biasanya manajemen 
yang salah dalam menangani kebutuhan-kebutuhan pribadi inilah yang 
bakal menjadi landasan empuk untuk menciptakan terjadinya 
fenomenakemiskinan dalam kehidupan bersama. Salah satu model 
manajemen dalam kerangka menangani kebutuhan pribadi di atas 
adalah selalu bersikap kritis untuk memenuhi kebutuhan atau 
keperluan masing-masing pribadi secara lebih ketat.  

 Antara lain misalnya memenuhi kebutuhan atau keperluan 
harus selaras dengan kebutuhan orang lain. Atau dalam hal hidup 
rumah tangga, maka kebutuhan masing-masing pribadi memang 
memiliki kebutuhan dan keperluan sendiri-sendiri, namun hal itu 
harus diselaraskan atau disesuaikan dengan kondisi kebutuhan rumah 
tangga secara umum. Lebih dalam dari sekedar memberikan 
pendidikan dan pendampingan, setiap pribadi, dalam hal ini kaum 
muda dan anak-anak secara pribadi haruslah dididik akhlaknya dalam 
koridor pendampingan hidup rumah tangga secara umum, agar hasrat 
untuk memenuhi suatu kebutuhan atau keperluan tidak boleh 
dipelihara secara liar dengan tidak memperhatikan kondisi kehidupan 
dalam rumah tangga. 

 Pada sisi lain, perhatian yang serius untuk menghantar pribadi-
pribadi untuk mampu memahami kebutuhan atau keperluan yang 
realistis ini menjadi jalan yang baik untuk mengentaskan fenomena 
kemiskinan. Maksudnya ketika seseorang dihantar untuk memahami 
kebutuhan dan keperluannya sendiri dengan sikap yang baik, maka 
cara seperti ini sebetulnya sudah berada pada jalan yang baik untuk 
membina sikap hemat dalam diri subyek-subyek tertentu. Pada 
prinsipnya sikap hemat ini juga menjadi modal dasar untuk 
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mengentaskan kemiskinan yang terjadi di mana-mana selama ini. 
Lebih jauh, sekaligus cara yang sama bakal membimbing anak-anak 
muda atau anak-anak kecil untuk tidak menipu dengan merekayasa 
kebutuhan sendiri secara sepihak. Selain itu juga inilah pola untuk 
membina sikap terbuka agar pribadi-pribadi tertentu dapat bersikap 
realistis, dan selalu optimistis mengahadapi berbagai kebutuhan dan 
keperluan dalam masyarakat setiap hari.  

Hidup KeluargaHidup KeluargaHidup KeluargaHidup Keluarga    

Apa yang ditekankan bagi pendampingan pribadi, sebetulnya 
berkenaan juga dengan kewajiban yang harus juga diperhatikan di 
dalam rumah-rumah tangga atau keluarga. Sejauh pendampingan 
seseorang pribadi dalam koridor dan kepentingan bersama, maka 
dampaknya bakal mempengaruhi juga kehidupan keluarga secara 
keseluruhan. Dengan demikian, titik tuju dari uraian ini adalah 
bagaimana kualitas hidup keluarga dipenuhi, yang dengan jenis analisis 
yang sama inilah maka fenomena kemiskinan dapat diatasi. Relasi 
sosial di antara keluarga-keluarga inilah yang kemudian menghasilkan 
sebuah transaksi manual untuk memperkuat kondisi kehidupan 
ekonomi rumah tangga. 

 Relasi di antara keluarga satu terhadap yang lainnya tanpa 
memikirkan kondisi masing-masing keluarga. Dalam arti, tidak ada 
sikap diskriminasi antar-keluarga yang miskin dan keluarga yang kaya 
atau berada. Relasi sosial setiap hari itulah yang mempermulus kontak 
antar keluarga, yang pada gilirannya menciptakan suatu kondisi 
kehidupan ekonomi rumah tangga yang terpuji dan terpandang. 
Jacqueline Vel, mengurai dengan sangat menarik 'Ekonomi Uma' 
dalam konteks orang-orang Sumba, ketika melukiskan fenomena saling 
percaya di antara keluarga yang satu dengan yang lain tanpa 
memikirkan kemampuan masing-masing keluarga.63 Dengan cara 
seperti ini mau dilukiskan juga bahwa dalam kondisi manusia dan 
masyarakat sedang hanyut dalam perubahan dan perkembangan setiap 
hari, hati dan hasrat mereka masih dapat diikat oleh kewajiban manual 

 
63Bdk Jacqueline Vel, Op. Cit. hal. 195. 
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untuk saling memperhatikan, saling menanggung beban dan bahkan 
saling memberi jalan untuk keluar dari iklim kehidupan yang serba 
miskin. Kondisi kurang atau serba melarat yang ada pada keluarga 
tertentu, tidak pernah menjadi alasan yang mencukupi untuk 
menghalang dijalinnya jejaring sosial dalam kerangka membangun 
sebuah model kehidupan ekonomi rumah tangga yang porspektif ke 
depan.  

 Wibawa kehidupan keluarga pada prinsipnya tergantung dari 
penampilan masing-masing warga rumah tangga dalam kehidupan 
sosial umumnya. Misalnya dari penampilan seorang ayah sebagai 
kepala rumah tangga atau ibu selaku bendahara rumah tangga, hal itu 
dapat menjadi bahan dan terkadang menjadi pusat penilaian sejahtera 
tidaknya sebuah rumah tangga. Kondisi kehidupan ekonomi rumah 
tangga juga diukur dengan analisis penampilan yang sama dari warga 
rumah tangga. Tidak jarang terjadi bahwa adakalanya penampilan 
warga rumah tangga tidak menggambarkan kondisi kehidupan rumah 
tangga yang sebenarnya. Artinya suasana kehidupan rumah tangga 
tidak mewakili pola penampilan warga rumah tangga. Tradisi dan 
budaya memberi perspektif yang lain, yang tidak mewajibkan warga 
rumah tangga untuk berpenampilan sedemikian rupa sehingga tetangga 
dapat membaca situasi kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. 
Misalnya pada saat mengikuti upacara ritual tertentu di rumah adat, 
semua orang tua memakai pakaian tertentu dan berperilaku sama 
sesuai tuntutan rumah adat tertentu. Di sini menjadi sulit sekali bagi 
kita untuk mengatakan secara pasti mengenai iklim kehidupan rumah 
tangga yang sebenar-benarnya.  

 Sesuai uraian di atas, maka sulit sekali mendapat gambaran 
yang benar dan tepat mengenai fenomena kemiskinan. Apalagi ada 
tradisi dan budaya yang diwariskan keluarga-keluarga untuk menutup 
mulut ketika ditanya mengenai kondisi di rumah yang sebenarnya. 
Pengalaman hidup dari kaum keluarga berkenaan dengan fenomena 
kemiskinan, selalu tidak pernah diklaim oleh warga rumah tangga 
sebagai sesuatu yang menyulitkan. Alasannya, tradisi dan budaya telah 
membina keluarga-keluarga untuk hidup seadanya, menerima setiap 
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peristiwa setiap hari tanpa pernah mengeluh sedikitpun. Bahkan 
kekurangan yang dalam konteks kita sebagai fenomena kemiskinan, 
haruslah dilihat sebagai peluang istimewa untuk berusaha lebih keras 
agar kondisi yang sama tidak terulang di hari-hari mendatang. Dalam 
pengertian bahwa secara formal keluarga-keluarga memang menutup 
mulut untuk berbicara tentang kondisi kehidupan yang sebenarnya 
sangat tulit dan amat memprihatinkan, namun secara informal mereka 
sesungguhnya mengalami penderitaan yang luar biasa.  

 Tradisi dan budaya yang selama ini dielaborasi dalam ungkapan 
adat (atau lembaga adat) selalu menempatkan kepentingan keluarga 
sebagai sebuah institusi berharga dalam kehidupan manusia dan 
masyarakat. Karena itu berbagai penelitian dari para pakar ilmu 
antropologi selalu menunjukkan bahwa keluarga menjadi pusat dari 
adat dan kebiasaan. Keluarga yang sama dalam tataran pengertian 
lembaga adat merupakan sarana efektif untuk membangun kehidupan 
manusia menjadi lebih bermartabat. Pengalaman yang dimiliki 
keluarga-keluarga di daerah-daerah pedesaan selama ini membuktikan 
bahwa adat dan kebiasaan selalu berfungsi untuk mengatur kehidupan 
anggota keluarga. Segala tata krama pergaulan anggota keluarga dalam 
menempati ruang dan waktu pada lingkungan hidup tertentu, disiasati 
secara manual dalam berbagai aturan dan kebiasaan. Karena itu 
kebiasaan dan adat selalu perduli pada upaya yang serius untuk menata 
pola hidup keluarga-keluarga sedemikian rupa, agar senantiasa tercipta 
harmonisasi antar dan intra keluarga.  

 Jika ada seseorang warga keluarga yang melanggar aturan 
hukum yang berlaku, misalnya tidak setia pada hukum adat, maka 
malapetaka adalah bayarannya bagi keluarga tersebut. Ketidaktaatan 
terhadap adat merupakan tanda bahwa seseorang atau dalam hal ini 
keluarga tertentu pasti saja 'lepas kontrol' dari ikatan moral-etik yang 
ada secara internal dalam hukum adat  atau lembaga adat. Jika 
dicermati, maka isi lembaga adat dalam konteks bicara kita mengenai 
fenomena kemiskinan, terdapat juga aturan yang senantiasa 
mengawaskan keluarga-keluarga untuk mencari upaya agar dapat 
memperoleh hidup yang baik, aman, damai dan sejahtera. Dengan kata 
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lain, adat dan tradisi serta budaya selalu memberi wawasan agar 
fenomena kemiskinan tidak menjerat dengan mudah tata krama 
kehidupan keluarga-keluarga.  

 Karena itu ketika ada gejolak munculnya fenomena 
kemiskinan, reaksi antar orang tua dan anak-anak selalu menjurus pada 
usaha yang tekun untuk mencari pekerjaan tambahan. Dengan cara ini 
maka berbagai kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Jika tidak maka 
disepakati antara warga rumah tangga untuk tenggang rasa dengan cara 
menunda berbagai kebutuhan yang tidak mendesak. Seraya 
membangun dalam rumah tangga sendiri hidup seadanya atau berusaha 
untuk mencukupkan diri dengan persediaan yang ada, yang lazim 
disebut dengan istilah hidup pas-pasan. Berbagai nasehat selalu 
terungkap dari lembaga adat untuk tidak hidup royal, melainkan rem 
diri untuk tidak mencari kebutuhan baru yang tidak terlampau 
relevan. Dengan demikian tingkat kesejahteraan selalu bisa dicapai, 
yang tidak semata tergantung pada terpenuhinya semua kebutuhan 
atau keperluan dalam rumah tangga. Dalam bingkai penalaran 
tradisional, peringkat sejahtera dalam keluarga, tergantung pada 
terpenuhi tidaknya semua kebutuhan dalam keluarga. Temasuk di 
dalamnya perasaan untuk tidak membutuhkan sesuatu oleh karena 
keterbatasan daya beli atau persoalan krusial berkaitan dengan 
transaksi ekonomi yang tidak memadai.  

 Hidup keluarga miskin biasanya tidak terlampau sulit 
diidentifikasi. Antara lain misalnya melihat kondisi rumah tangga, atau 
sebut saja bentuk dan model rumah yang dimiliki keluarga tertentu. 
Hal itu dapat dilihat dari beberapa perspektif, antara lain bentuk 
rumah, lalu perlengkapan di dalam rumah. Masih lagi hal-hal 
berkenaan dengan pola atau tipe menu yang dikonsumsi setiap hari. 
Selain itu juga strategi menerima tamu, apakah seseorang yang bertamu 
itu hanya datang dan lewat saja, atau diberi minum, atau dihidangkan 
dengan menu makanan. Hidangan menu makanan ini juga macam-
macam. Apakah hidangan nasi dengan lauk pauk yang mencukupi, atau 
sekedar makanan biasa-biasa untuk memenuhi tata sopan santun. 
Mengenai budaya tamu, manusia dan masyarakat di tempat penelitian 
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memiliki prinsip, tamu adalah raja. karena itu setiap tamu tanpa 
terkecuali harus dijamu, dan dilayani seperti menerima kunjungan 
seorang raja. 

 Fenomena kemiskinan dalam konteks keluarga dapat ditinjau 
juga dari keterlibatan keluarga-keluarga dalam berbagai urusan adat. 
Adagium lama yang selalu terungkap, bahwa keterlibatan keluarga-
keluarga dengan urusan adat inilah yang membelenggu keluarga-
keluarga untuk menjadi semakin miskin. Padahal dalam uraian 
sebelumnya disebutkan mengenai peran dan fungsi adat yang 
sedemikian penting dalam kerangka menuju keluarga sejahtera. 
Koreksi diri barangkali sangat penting di sini. Dalam arti, benar bahwa 
adat atau lembaga adat sangat penting bagi keluarga-keluarga dalam 
bingkai membangun masa depan yang baik. Namun harus diperhatikan 
juga keterlibatan keluarga-keluarga dalam berbagai urusan adat, yang 
memang pada saat ini boleh dikata satu fenomena sosial yang sedang 
viral, dan kerap tidak dapat dikendalikan. Manusia dan masyarakat 
selalu mengelak untuk mengatakan secara terus terang bahwa berbagai 
tuntutan adat istiadat selalu membimbing mereka pada utang dan 
membuka peluang pada pintu gerbang hidup nestapa dan miskin. 

 Daya nalar tradisional masih sangat kuat menggema dalam 
mindset manusia dan masyarakat di daerah-daerah perkampungan. 
Sebetulnya yang harus dievaluasi adalah strategi menjalankan 
kewajiban adat yang justru merupakan bagian integral dari kehidupan 
bersama dalam kelompok sosial secara manual. Lalu cara seperti ini 
dapat menangkal berbagai kesulitan manusia, termasuk di dalamnya 
fenomena kemiskinan. Dengan jalan seperti ini dapat dikembangkan 
selanjutnya dua jurus kegiatan. Pertama, tugas keluarga-keluarga untuk 
turut berperan dalam usaha mengentaskan kemiskinan, dan kedua 
mengantisipasi dampak merebaknya fenomena kemiskinan di dalam 
kehidupan keluarga-keluarga.  

 Berkenaan dengan maksud pertama, telah disebutkan berkali-
kali bahwa ada kekuatan potensial yang dimiliki keluarga-keluarga 
untuk membantu proses mengentaskan kemiskinan sebagai sebuah 
fenomena sosial. Persoalan adalah apakah dinamika pembangunan juga 
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memberi ruang dan kesempatan yang mencukupi agar potensi-potensi 
yang ada dalam institusi keluarga dapat direalisir tepat pada waktunya? 
Kemudian berkenaan dengan point kedua, selama ini keluarga-
keluarga telah banyak menderita akibat merebaknya fenomena 
kemiskinan yang sama, namun kultur yang terpantul dalam daya nalar 
tradisional manusia dan masyarakat di daerah-daerah perkampungan 
justru tidak seperti yang manusia dan masyarakat modern  harapkan. 
Yakni mereka justru melihat kesulitan, persoalan dan berbagai 
tantangan hidup sebagai sesuatu yang harus dihadapi dengan 
menerima, dan bukan mengeluh ke mana-mana. Sekali lagi, sangat 
dibutuhkan keterlibatan dinamika pembangunan untuk mengkaji lebih 
jauh sketsa mindset dan skema daya nalar tradisional manusia dan 
masyarakat desa. 

Hidup MasyarakatHidup MasyarakatHidup MasyarakatHidup Masyarakat    

Sebetulnya pada sub bagian sebelumnya sudah dapat 
merangkum uraian sub bagian ini. Walau yang dimaksud dalam sub 
bagian ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan usaha mengkaji lebih 
dalam sikap masyarakat secara keseluruhan. Di dalam masyarakat 
terdapat suku-suku atau dalam konstelasi pemikiran tradisional adalah 
ume dan kanaf. Dengan demikian, proses identifikasi mengenai 
masyarakat yang benar adalah rincian mengenai eksistensi ume dan 
kanaf, yang ternyata merupakan sentrum dari kehidupan masyarakat 
secara lebih menyeluruh. Karena itu definisi mengenai masyarakat 
justru menjadi semakin abu-abu dan bahkan salah, sekiranya tidak 
merujuk pada penjelasan detail mengenai ume dan kanaf (bdk 
penjelasan pada sub bagian 5.2.3.).64 

 Sesuai daya dan kekuatan daya nalar tradisional berkenaan 
dengan kenyataan mengenai eksistensi ume dan kanaf,  hal itu selalu 
menjadi kekuatan masyarakat, dan senantiasa dirayakan dalam setiap 
diadakannya pertemuan di rumah-rumah adat. Ketika terjadi 

 
64Pada sub bagian 5.2.3. dapat dilihat penjelasan mengenai ume dan kanaf sebagai 
bagian integral dari kehidupan keluarga dan masyarakat di daerah penelitian. Bagian 
penjelasan ini dapat dikaitkan juga dengan sub bagian 5.2.1. dan 5.2.2. serta 5.2.4. 
sebagai bahan perbandingan yang sangat membantu. 
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perjumpaan warga masyarakat di rumah adat, maka berbagai hal 
praktis senantiasa digelar di sana. Antara lain nasehat untuk hidup 
sesuai dengan aturan adat, tradisi dan budaya. Sebut saja, nasehat 
untuk tidak menyusahkan orang lain, tidak boleh mengambil barang 
milik orang lain (mencuri), tidak boleh menghina orang lain, selalu 
rajin bekerja dan lain sebagainya yang positif, terpuji  dan terpandang. 
Kekuatan masyarakat ada pada setiap pertemuan warga untuk 
membicarakan segala sesuatu yang dialami setiap hari, termasuk 
strategi handal untuk menciptakan suasana kehidupan yang sejahtera, 
antara lain menghindari kehidupan masyarakat dari fenomena 
kemiskinan yang sama. 

 Keprihatinan warga masyarakat dengan diikat oleh paradigma 
kehidupan ume dan kanaf sangat memberi harapan hidup masa depan 
yang baik bagi manusia penganutnya. Pada saat setiap pertemuan 
warga masyarakat, masing-masing suku yang telah terikat erat dalam 
kepentingan ume dan kanaf selalu sudah mendapat arahan untuk 
senantiasa patuh dan taat pada berbagai aturan kehidupan masyarakat 
setiap hari. Inti aturan tidak saja sekedar penegasan untuk mengikuti 
berbagai tuntutan moral-etik dan religi, melainkan juga mengenai 
kehidupan ekonomi dalam rangka menciptakan kesejahteraan bersama. 
Warga masyarakat diingatkan untuk tidak ikut ambil bagian secara 
buta dalam berbagai pesta, keramaian, dan kegiatan yang hanya 
menghamburkan tenaga dan waktu.  

Kondisi masyarakat umumnya terpengaruh oleh daya nalar 
tradisional sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.  Kehidupan 
emperis masyarakat setiap hari yang dinahkodai daya nalar tradisional 
ini, misalnya beberapa sikap yang hidup dan berkembang di antara 
warga masyarakat yang lazim terungkap dalam pengertian berikut: 1) 
kami berusaha atau berupaya hanya untuk memperoleh pangan yang 
cukup untuk bisa bertahan selama satu tahun berjalan, 2) kerja keras 
atau ringan yang penting bahwa cukup kami memperoleh hasil padi 
dan jagung untuk melewatiperjalanan sepanjang satu tahun,3) kerja apa 
saja boleh, yang penting tersedia beras untuk bisa menjamu tamu 
sesuai tradisi, adat dan budaya,4) kerja keras apapun, semuanya 
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tentunya tidak bermanfaat, apabila tidak memberi dampak kehidupan 
damai dan adil bagi sesama warga dalam masyarakat setiap hari. Karena 
itu menurut prinsip yang terakhir, kerja yang bermutu adalah kalau 
hasilnya dapat dirasakan oleh sesama warga masyarakat lain yang ada 
dalam lingkungan masyarakat tertentu.  

Tidak ketinggalan juga sementara warga masyarakat 
mengatakan pekerjaan manusia dan masyarakat yang bermutu justru 
diukur oleh apakah hasilnya berdampak bagi hidup manusia 
sedemikian rupa agar warga masyarakat senantiasa menjunjung tinggi 
tradisi, adat dan budaya. Untuk itu media kehidupan yang bermartabat 
dan berbudaya ada pada ketaatan pada adat-istiadat dan budaya; 
tentunya dalam kerangka juga mengikuti apa yang dititahkan para 
leluhur dan Yang Ilahi sendiri. Pola hidup dan kerja  masyarakat selalu 
diatur agar tidak bertentangan dengan segala sesuatu yang dirayakan 
dalam ritual di rumah adat. Terlihat bahwa dampak terhadap refleksi 
analisis daya nalar tradisional inilah yang banyak kali bertentangan 
dengan dinamika pembangunan umumnya. Seperti telah ditegaskan 
sebelumnya, dinamika pembangunan hendaknya berjuang sekuat 
tenaga untuk memenangkan daya nalar tradisional masyarakat dengan 
cara berusaha masuk lebih dalam untuk memahami hakekat daya dari 
nalar tradisional, untuk kemudian mengelaborasinya dengan strategi 
yang disusun dalam dinamika  pembangunan masyarakat saat ini.  

Masyarakat di kawasan penelitian memang nampak bahwa 
tidak ada perubahan dan perkembangan yang menarik. Alasannya 
adalah bahwa warga masyarakat belum mampu berjalan mengikuti 
perubahan dan perkembangan modernisme zaman kini. Hal seperti itu 
juga tergantung pada kondisi kehidupan keluarga-keluarga yang di 
lingkungan masyarakat tertentu. Reaksi keluarga-keluarga terhadap 
sesuatu yang baru dari luar selalu sangat lamban, dalam arti tidak 
mudah bagi warga masyarakat untuk terbuka terhadap setiap unsur 
baru yang berasal dari luar daerah. Memang ketaatan terhadap adat 
istiadat, tradisi dan budaya sudah lama membiasakan mereka dengan 
sistem dan pola manual untuk bersandar pada analisis daya nalar 
tradisional dalam kerangka mengapresiasi setiap peristiwa hidup.  
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Terkadang kenyataan hidup yang dihadapi setiap hari disikapi 
dengan apatis oleh karena pendirian terlampau berakar pada daya nalar 
tradisional. Logika yang terang benderang untuk memahami 
perubahan dan perkembangan justru semakin tertutup oleh karena 
pengaruh daya nalar tradisional yang sama. Manual kehidupan 
masyarakat setiap hari yang masih disetir oleh fungsi adat atau 
kebiasaan masyarakat selalu menghadapi perubahan dan 
perkembangan sebagai sesuatu yang menghadang. Berbagai tata krama 
kehidupan masyarakat haruslah direview terus-menerus dengan 
masukan yang dapat dipetik dari dinamika perubahan dan 
perkembangan yang ada pada berbagai pendekatan pembangunan.  

Hidup SosialHidup SosialHidup SosialHidup Sosial    

Uraian pada sub bagian ini sebetulnya mengulang-tutur apa 
yang telah dibahas. Walau ada beberapa hal kunci lain, yang justru 
memegang peranan sangat penting. Demi kepentingan hidup sosial 
dalam bingkai kehidupan masyarakat yang lebih luas, masih dikenal 
juga aturan mengenai berbagai kegiatan sosial, perayaan-perayaan 
kemasyarakatan, berbagai tata krama kunjungan sosial yang ada dalam 
kehidupan masyarakat dan keluarga-keluarga. Hal seperti itu juga perlu 
kiranya dilengkapi lagi dengan aneka catatan penting berkenaan 
dengan pengembangan rumah tangga baru dan pola permainan serta 
tarian-tarian sosial kemasyarakatan.  

 Pola hidup sosial lain yang acapkali mengemuka dan sangat 
memberi dampak sangat luas bagi kemajuan hidup sosial antara lain 
strategi penyelesaian sengketa atau konflik, aneka perbedaan dalam 
tubuh organisasi politik tradisional, dan variasi dari proses 
menjalankan berbagai perayaan inisiasi. Catatan seperti ini bisa 
dilengkapi dengan pengertian mengenai strategi untuk merawat orang-
orang tua, sistem handal untuk memperhatikan orang-orang sakit, 
menangani orang meninggal, merawat jenazah dengan mengatur 
berbagai jenis hewan atau binatang yang harus dikurbankan. Tindak-
tanduk sosial yang dikenal keluarga dan masyarakat seperti disebutkan 
di atas, juga turut menentukan kualitas kehidupan sosial secara umum. 
Fenomena sosial seperti itu juga turut memberi kontribusi bagi 
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munculnya angka kemiskinan di antara keluarga dan masyarakat secara 
sosial. Hubungan sosial di antara warga masyarakat dan anggota 
keluarga turut memberi kontribusi bagi terciptanya kehidupan sosial 
yang bermartabat dan beradab.65 

 Secara umum tataran hidup sosial selalu memberi dampak 
sangat positif bagi proses pengentasan fenomena kemiskinan di satu 
pihak, sekaligus akan menyegarkan suatu pendekatan yang holistik 
untuk membangun lingkungan sosial yang lebih dinamis. Dalam kaitan 
dengan usaha ekonomi dalam kerangka mengembangkan mutu 
kehidupan sosial yang lebih kondusif dengan memberi perspektif yang 
lebih dinamis bagi terkikisnya fenomena kemiskinan, maka daya nalar 
sosial yang dimiliki masyarakat dan keluarga-keluarga hendaknya 
dievaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk mengembangkan daya nalar 
tradisional yang dimiliki keluarga dan masyarakat, yang secara sosial 
harus disempurnakan dengan berbagai masukan dari luar. Tata krama 
dan pola hidup sesuai adat istiadat dan berbagai kebiasaan yang dianut 
secara sosial, yang pada satu sisi senantiasa memberi jaminan sosial 
kepada warga masyarakat, dan pada sisi lain terkadang menimbulkan 
persoalan, hendaknya dikaji dengan menggunakan daya nalar analisis 
yang dapat diterima. 

 Pendekatan yang baik dan terpuji  ke depan tidak saja cukup 
untuk manjatuhkan vonis dengan mempersalahkan pola daya nalar 
tradisional. Atau sebaliknya menutup pintu untuk melihat beberapa 
perspektif yang lebih dari dinamika pembangunan yang sedang 
berjalan di seluruh tanah tumpah darah Indonesia. Satu contoh pola 
lama, namun nampaknya sangat menarik. Antara lain mengenai acuan 
yang menjadi syarat dalam melangsungkan transaksi (jual beli) sangat 
bergantung pada kualitas hubungan sosial di antara warga masyarakat 
satu terhadap yang lain. Atau terjadi relasi yang khusus dan istimewa 
antara mitra-mitra pertukaran (barter) yang turut mengatur lalu lintas 
terjadinya kehidupan ekonomi rumah tangga dan kehidupan sosial 
yang bermartabat. Terkadang transaksi juga bergantung pada 

 
65Bdk. Neonbasu, Op. Cit. hal 257-258 
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hubungan  jangka pendek,  jangka menengah dan jangka panjang dari 
kontak sosial yang hidup di antara warga masyarakat.  

 Dari analisis  terakhir inilah maka secara sosial partisipasi 
masyarakat dan keluarga dalam dinamika pembangunan justru 
menyebabkan hubungan sosial menjadi rusak. Padahal hubungan sosial 
inilah modal sosial yang sulit dipengaruhi dengan model pendekatan 
teoretis yang gemerlapan sekalipun. Kajian sosial dari masyarakat 
tradisional yang memang kurang ilmiah oleh karena selalu berjalan 
dalam kerangka manual dan terikat pada tata krama adat, tradisi dan 
budaya yang diturunkan dari generasi yang satu kepada generasi yang 
lain selalu memiliki dampak sosial yang telah teruji. Jangkauan 
kebenaran sosial yang dimiliki masyarakat tradisional sulit dibantah 
oleh karena selalu menjadi dasar pemikiran daya nalar tradisional. 
Daya nalar itu secara sosial membingkai keutuhan hidup manusia, baik 
yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Untuk itu rumusan yang 
paling lazim dikenal bahwa telah dan selalu akan terjalin suatu jejaring 
sosial antara manusia dan alam-raya yang diantarai oleh peran dan 
fungsi para leluhur, serta keterlibatan Yang Kudus atau Yang Ilahi. 
Dengan demikian tata krama kehidupan sosial selalu diidentikkan 
dengan membangun sebuah kehidupan bersama yang harmonis.  

 Paradigma kehidupan sosial selalu direview dalam proses 
perayaan ritual masyarakat dan keluarga. Untuk itu selalu nampak 
dengan sangat jelas dalam berbagai ritus bahwa semua pihak dimintai 
partisipasinya sesuai suasana dan kondisi yang dimiliki. Misalnya para 
leluhur selalu diminta untuk berada lebih dekat dengan manusia dan 
kehidupan alam semesta. Kinerja kehidupan sosial masyarakat kini 
selalu diatur melalui paradigma kehidupan para leluhur dan Yang Ilahi 
atau Yang Kudus. Kedekatan sosial insan berbudi (manusia dan 
masyarakat kini) dengan para leluhur selalu dikaitkan dengan 
kedekatan manusia yang sama pada sketsa kehidupan alam semesta, 
yang pada gilirannya, semua relasi sosial tersebut dihubungkan dengan 
Pencipta. Proses identifikasi jejaring sosial yang holistik ini menjadi 
aras pertimbangan konstruktif mengenai kehidupan sosial masyarakat 
yang bertampang dan beradab.  
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 Gaung ekonomi yang dapat dipetik di sini adalah bahwa 
dampak kehidupan sosial selalu memengaruhi paradigma dunia 
ekonomi masyarakat. Selama ini seakan kemiskinan menjadi fokus 
perhatian semua pihak sehingga seluruh perhatian dan kebijakan 
diarahkan pada bagaimana mengatasi kemiskinan tersebut. Sebetulnya 
arah perhatian haruslah pada kehidupan sosial secara umum. Dengan 
demikian kebijakan pembangunan pemerintah lebih ditekankan pada 
dimensi sosial kemasyarakatan di pedesaan, dan pada posisi seperti 
inilah fenomena kemiskinan lantas menjadi target usaha. Kini secara 
daya nalar sosial, berbagai lembaga hadir di tengah masyarakat 
pedesaan. Giliran berikut harus ditekankan pada usaha untuk mencari 
format baru yang bertujuan untuk merekayasa sebuah jejaring sosial 
baru, agar  semua kegiatan dapat berjalan dan  akhirnya tiba pada cita-
cita mengentaskan fenomena kemiskinan secara lebih berdaya guna.   

Lembaga Hidup KemiskinanLembaga Hidup KemiskinanLembaga Hidup KemiskinanLembaga Hidup Kemiskinan    

Sub bagian ini merupakan kesimpulan atau beberapa titik 
saripati dari seluruh uraian pada bab kelima. Walau beberapa 
perspektif mengenai kehidupan lembaga-lembaga sosial masih nampak 
dalam beberapa kajian. Secara kelembagaan, manusia dan masyarakat 
di mana saja senantiasa membutuhkan wadah atau organisasi yang 
memiliki aturan sebagai norma yang mengantarkan individu untuk 
berinteraksi secara baik dan benar dalam kehidupan berkelompok. Pola 
yang konstruktif inilah yang bakal membantu berbagai usaha sosial 
dalam kerangka menurunkan atau mengentaskan sama sekali 
fenomena kemiskinan yang sama. Tentunya peran pokok masing-
masing kelembagaan berbeda, akan tetapi saling mendukung dalam 
penataan sosial, yang justru berhadapan dengan manusia dan 
masyarakat di pedesaan. Pada tingkat matra kehidupan ekonomi 
misalnya, kelembagaan ekonomi yang dikenal oleh masyarakat 
pedesaan selama ini adalah keuangan mikro. Definisi keuangan mikro 
secara luas merupakan suatu kegiatan sosial yang berusaha untuk 
melayani kinerja keuangan, seperti kredit, tabungan, dan asuransi bagi 
orang berpenghasilan rendah.     
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Secara empiris, lembaga keuangan bagi rumah tangga di T’eba 
sangat akrab dan dikenal dengan istilah “pak dua ribu”. Artinya setiap 
hari peminjam menyetor dua ribu rupiah selama jangka waktu 
komitmen pengembaliannya. Pada umumnya rumah tangga yang 
membutuhkan uang, segera memanfaatkan jasa keuangan pak dua ribu. 
Pinjaman tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya 
pendidikan, pesta adat, pesta nikah, dan pesta gereja. Pada sisi tertentu, 
masyarakat berasumsi bahwa kemudahan dari lembaga keuangan 
sangat menolong tepat pada waktunya. Sikap penerimaan rumah 
tangga selalu tidak searah dengan tindakan saat pengembalian 
pinjaman. Ternyata besar pinjaman tidak diimbangi dengan sumber 
pendapatan yang jelas dan pemanfaatannya pun untuk kebutuhan 
konsumtif. Kemampuan ekonomi yang sangat lemah ini menimbulkan 
berbagai aksi penolakan ketika didatangi penagih. Antara lain 
peminjam menghindar dari penagih. Ketika penagih mengubah waktu 
tagihan yaitu datang tengah malam, mereka segera menghindar ke 
tempat tetangga sehingga tidak akan ditemui penagih. Bahkan sebagian 
peminjam migrasi atau ikut transmigrasi ke Kalimantan. 

Sementara itu, proses pelunasan pinjaman dilakukan dengan 
menjual tanah yang merupakan satu-satunya sumber hidup keluarga. 
Ada juga yang segera menjual atau menyerahkan pekarangannya 
termasuk rumah tempat tinggal. Fenomena ini yang boleh dikatakan 
bahwa lembaga sosial dari keuangan yang hadir di desa sama sekali 
tidak menolong rumah tangga miskin keluar dari kemiskinannya 
melainkan sebagai bentuk penjajahan ekonomi. Lembaga ekonomi 
yang hadir di desa tidak pernah mempersiapkan rumah tangga ke arah 
pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Seseorang yang akan 
melakukan peminjaman seharusnya diawali dengan analisa kelayakan 
pemanfaatan modal pinjaman sehingga akan bermanfaat dan mampu 
mengembangkan ekonomi rumah tangga. Lembaga ekonomi hanya 
berusaha menebar modal untuk menarik keuntungan sebesar-besarnya. 

Dalam perkembangan lembaga keuangan mikro, sebetulnya 
tidak ada sistem kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan 
dan pengurangan kemiskinan di pedesaan. Praktisnya, hal ini menjadi 
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sesuatu hal nyata dengan tidak menyediakan modal yang dibutuhkan 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah tangga menjadi 
sasaran perahan oleh karena lembaga tersebut mengambil keuntungan 
bahkan ikut dalam proses pemiskinan rumah tangga di pedesaan. Hal 
serupa juga ditemukan di tempat lain, yakni berupa lembaga keuangan 
yang mampu menghasilkan proses pengembalian pada investasi seperti 
yang terjadi di Albania (Marku et al, 2016: 266). Demikian pula 
keterlibatan Bank dalam proses pengembangan masyarakat bukan 
hanya mengentaskan kemiskinan di masyarakat melainkan juga sangat 
diharapkan berkontribusi dalam bidang kesehatan, pendidikan dan 
peluang kerja (Saeed, 2016: 334). Prakteknya Bank telah 
mengembangkan program dengan suku bunga yang dapat mematikan 
kehidupan masyarakat di pedesaan.Syarat untuk memperoleh kredit itu 
yang manjadi persoalan antara lain tidak memiliki sertifikat sebagai 
jaminan, unit usaha yang telah berjalan dan lain sebagainya. 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa masyarakat 
pedesaan telah memiliki kelembagaan lokal. Namun peran lembaga-
lembaga lokal masih sangat terbatas pada peran pokoknya sehingga 
tidak terlibat dalam proses mengentaskan kemiskinan rumah tangga. 
Meskipun begitu, pada umumnya lembaga-lembaga tersebut akan 
memberi bantuan dan dukungan setelah terjadinya shok (Abdelhak, 
2015: 33). Sementara itu, menurut Garzia (2014: 219), kinerja 
institusional berhubungan dengan nilai-nilai budaya dan praktek sosial 
yang sangat memengaruhi kapasitas organisasi lokal guna berpartisipasi 
dan menjalin hubungan formal untuk mengentaskan kemiskinan. 
Penyebab kemiskinan dan keterbelakangan terletak  pada sistem nilai 
dan bentuk organisasi sehingga bekerja lebih efisien dan inklusif.  

Rumah tangga merupakan kelompok kecil yang berusaha 
untuk mempertahankan keberadaan individu sebagai kelompok yang 
layak di hadapan pihak  lain. Meskipun demikian mereka juga adalah 
bagian dari institusi lokal dan ataupun yang legal formal atau sebagai 
institusi lokal yang memiliki budaya sekaligus sebagai panutan 
anggotanya. Budaya juga mengatur pembedaan rumah tangga miskin 
dan sering terisolasi  dalam masyarakat. Hal ini membentuk 
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keterbatasan rumah tangga di pedesaaan untuk mengembangkan skill 
dan memperoleh  dukungan dari masyarakat lainnya agar mampu 
mengatasi kemiskinannya. Budaya dapat menghambat akses rumah 
tangga dalam jaringan sosial dan jaringan ekonomi (Shubin, 2010: 565).  

Produk budaya sangat terkait dengan institusi dan tidak berdiri 
sendiri. Struktur budaya berguna sebagai tonggak untuk mengetahui 
nilai-nilai kehidupan masyarakat dan ide-ide masyarakat yang terkuak 
dalam praktik kehidupannya. Penjelasan tentang fondasi budaya 
diperoleh melalui realitas kehidupan setiap hari dalam bidang 
ekonomi, sosial dan politik (García, hal 235-236). Kepedulian pihak 
eksternal menjadi desakan yang sangat kuat untuk segera mengubah 
kondisi masyarakat miskin yang ada di pedesaan. Namun bila 
masyarakat tersebut tetap memelihara kemiskinan sebagai bagian 
dalam hidupnya, maka tindakan apapun dari pihak eksternal tidak 
akan mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Faktor kunci lainnya 
adalah kesadaran dan kemauan masyarakat miskin untuk terlibat, 
menggunakan kekuatan yang dimiliki dan melakukan inovasi guna 
membebaskan diri dari himpitan kemiskinan. 

    Hakekat eksistensi persoalan yang dihadapi rumah tangga 
dalam kehidupan masyarakat adalah kepercayaan terhadap aktivitas, 
produk, janji, dan kelembagaan baik lembaga lokal maupun non lokal. 
Hal ini tidak pernah diperhatikan sebagai salah satu fokus dalam 
berbagai kebijakan pembangunan karena dianggap merupakan hal yang 
lumrah. Kepercayaan memicu emosi seseorang untuk menentukan 
sikap menerima atau menolak sesuatu yang menjadi pilihannya. Ketika 
ia menerima sesuatu yang menjadi pilihannya, maka ia tidak akan 
segan-segan untuk mengorbankan apapun yang dimilikinya. Pada titik 
inilah kepercayaan sungguh terwujud karena benefit yang dinikmati. 

 Demikian pula lembaga yang berpihak pada rumah tangga di 
pedesaan bakal tetap eksis karena senantiasa diterima sebagai bagian 
dari kehidupan rumah tangga. Kompetensi individu dalam rumah 
tangga khususnya di pedesaan belum dapat memenuhi tuntutan  
perubahan dan peluang, khususnya dalam menghadapi posisi 
persaingan sangat ketat. Lembaga-lembaga yang telah ada di pedesaan 
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masih merupakan formalitas yang berorientasi pada keuntungan 
lembaga dan individu sehingga terjadilah capital flight of village.  Uang 
di desa dibawapergi oleh pengusaha sehingga tidak ada pemupukan 
kekayaan di desa. Lembaga yang dibangun hanyalah bertujuan untuk 
mengamankan progam dan ekploitasi potensi lokal akan tetapi belum 
dibentuk lembaga pengawas tingkat desa. 

 Lembaga-lembaga lokal terbentuk karena adanya bantuan 
dan belum dimanfaatkan sebagai kekuatan lokal untuk mengatasi 
kemiskinan rumah tangga. Lembaga tersebut hanya lebih 
mementingkan fungsi utamanya. Kelembagaan tersebut juga belum 
digunakan sebagai fasilitator dalam pengentasan kemiskinan di 
pedesaan. Kualitas pemimpin di pedesaan sangat perlu diperhatikan 
agar dapat tercipta program yang tepat sasaran dan berorientasi pasar. 
Lembaga di desa yang tepat adalah lembaga yang terbentuk karena 
kebutuhan yang sama dari individu dalam rumah tangga dan sebagai 
sumber informasi tentang input, proses, output dan pemasarannya. 
Serta adanya koordinasi lintas sektoral dalam proses pembangunan di 
pedesaan baik dalam hal keuangan, dukungan teknis dan bimbingan 
teknis. 

 

     


