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DUABELAS 

MEMBANDING TEORI ATAU MODEL 

KEMISKINAN 
 

 

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah membandingkan 

antara model/teori hasil penelitian dengan teori penelitian 

terdahulu. Wallace (dalam Ihalauw, 2008:148) mengemukakan 

empat tolok ukur (teba, aras abstraksi, kebernasan, dan ketepatan 

bahasa) dalam membanding teori, yang mana memenuhi salah satu 

atau dua dari empat tolok ukur tersebut, pembandingan dianggap 

sahih. Dua dari antara empat tolok ukur tersebut sangat tepat 

digunakan untuk membanding teori hasil penelitian tentang 

kemiskinan Tionghoa Benteng ini dengan teori-teori kemiskinan 

sebelumnya. Tidak khayal bahwa dalam upaya membandingkan 

teori atau model ini ada kemungkinan bahwa teori hasil penelitian 

ini berbeda atau membatalkan atau bahkan mungkin mendukung 

teori dari beberapa teori kemiskinan sebelumnya. 

 

Dua tolok ukur yang digunakan di sini adalah (1) teba (scope) 

yang terdiri dari teba substantif yang menunjuk pada cakupan isi 

yang menjadi inti dari teori tertentu dan teba ruang dan waktu 

yang menyangkut di mana (tempat) dan kapan (waktu) sebuah 

teori itu berlaku; (2) aras abstraksi (level of abstraction). Aras 

abstraksi sebuah teori menunjukkan pada seberapa dekat konsep-

konsep yang digunakan dalam teori terhadap amatan senyatanya 
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(observasi aktual). Dari sudut aras abstraksi, semakin luas tebanya 

semakin sulit mengujinya secara empirik.  

 

Teori atau Model Kompleksitas Kemiskinan Tionghoa 

Benteng  

 
Pada bab sebelumnya telah digambarkan dan dipaparkan 

model kemiskinan Tionghoa Benteng sebagai puncak penelitian 

ini. Model tersebut dapat dijabarkan kembali bahwa banyak warga 

Tionghoa Benteng yang tidak memiliki status kewarganegaraan 

yang jelas, bukan WNI juga bukan WNA (stateless) disebabkan 

oleh beberapa faktor, di antaranya ialah oleh karena adanya 

diskriminasi politik dari pemerintah yang berupa peraturan-

peraturan pemerintah yang bersifat diskriminatif terhadap 

masyarakat etnis Tionghoa, ditambah dengan adanya para birokrat 

korup yang menyebabkan halangan birokrasi bagi warga Tionghoa 

Benteng dalam mengurus dan memperoleh kelengkapan dokumen 

kewarganegaraan. Faktor lain penyebab stateless adalah adanya 

tekanan sosial. Anggapan bahwa orang-orang Tionghoa kaya 

menyebabkan birokrat terkait mempersulit orang-orang Tionghoa 

Benteng dalam pengurusan surat-surat atau pun dokumen 

kewarganegaraan dengan harapan mereka dapat memberi uang 

suap untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun 

banyak juga warga Tionghoa Benteng, khususnya yang tinggal di 

daerah pedesaan menjadi stateless oleh karena pengabaian terhadap 

pentingnya status kewarganegaraan dan bukti-bukti berupa 

dokumen resmi kewarganegaraan. Karena mereka berpikir tinggal 

di pedesaan dan tidak berminat untuk bepergian ke daerah 

perkotaan, maka mereka mengganggap dokumen-dokumen 

kewarganegaraan tersebut tidak penting.  

 

Status stateless pada akhirnya menyebabkan mereka memiliki 

kesempatan kerja rendah karena untuk memperoleh pendidikan 

yang lebih tinggi dan untuk memperoleh kesempatan kerja 
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profesional tertentu diperlukan dokumen-dokumen 

kewarganegaraan, seperti KTP, Akte Lahir atau dokumen-dokumen 

resmi lainnya. Kesempatan kerja rendah inilah yang kemudian 

menyebabkan tingginya angka pengangguran. Status stateless bukan 

hanya menyebabkan rendahnya kesempatan kerja, namun juga 

menyebabkan mereka tidak memiliki aksesbilitas hak-hak sipil, 

seperti program bantuan untuk orang miskin dan pengentasan 

kemiskinan yang biasanya sarat dengan birokrasi. Pada akhirnya 

banyaknya pengangguran dan tidak dimilikinya aksesbilitas hak-

hak sipil menyebabkan mereka mengalami kemiskinan yang tidak 

bisa dielakkan. Pada akhirnya kemiskinan itu sendiri kembali 

berputar menyebabkan diskriminasi politik, halangan birokrasi, 

tekanan sosial dan pengabaian dokumen kewarganegaraan. 

 

Keterhubungan berdasarkan saling percaya (trust relationship) 

atau dalam jejaring bisnis Tionghoa dikenal dengan istilah Xingyong 

merupakan salah satu kekuatan jejaring dan kesuksesan bisnis 

masyarakat Tionghoa bahkan bukan hanya di Indonesia, namun di 

negara-negara Asia Tenggara lainnya. Namun karena jejaring 

berdasarkan rasa saling percaya atau Xinyong yang menjadi 

kekuatan bisnis dan ekonomi Tionghoa ini hilang, hal tersebut 

menyebabkan hilangnya kesempatan kerja dan distorsi sosial. Ada 

beberapa faktor yang menyebabkan hilangnya keterhubungan 

berdasarkan saling percaya ini, yang mana di antaranya adalah:  

 

(1) Stigma yang diberikan Tionghoa totok dan Tionghoa kaya 

bahwa Tionghoa yang sudah terlalu dalam masuk ke dalam 

akulturasi dan asimilasi yang menyebabkan mereka memiliki 

karakter dan motivasi kerja rendah seperti masyarakat pribumi pada 

umumnya, sehingga banyak dari mereka yang memasukkan 

Tionghoa kaya ke dalam kelas Tionghoa, namun memasukkan 

Tionghoa miskin ke dalam kelas pribumi. Stigma bahwa Tionghoa 

miskin sama dengan kelas pribumi, pemalas, tidak dapat dipercaya 

memutuskan keterhubungan berdasarkan saling percaya tersebut.  
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(2) Selain adanya stigma dari Tionghoa totok ada juga 

kesadaran kelas sosial antara Tionghoa Benteng kaya dan Tionghoa 

Benteng miskin menyebabkan hilangnya atau putusnya 

keterhubungan berdasarkan saling percaya. 

 

(3) Ikatan primordial berdasarkan agama dan kepercayaan, 

sejak agama atau kepercayaan dalam masyarakat Tionghoa bervarisi, 

ada yang beragama Budha, Konghucu, Kristen, Katolik, dan Islam, 

menyebabkan putusnya keterhubungan berdasarkan saling percaya 

di antara mereka yang berbeda agama dan kepercayaan. 

 

(4) Gong xiao adalah istilah Tionghoa yang berarti orang yang 

tidak tahu berterimakasih atas bantuan yang diberikan orang lain 

seringkali dilekatkan kepada masyarakat Tionghoa Benteng miskin 

menjadi stigma sehingga hal tersebut menghilangkan putusnya 

keterhubungan berdasarkan saling percaya. Perilaku gong xiao 
sendiri sebenarnya disebabkan oleh karena aras pendidikan mereka 

yang rendah. 

 

Tidak adanya atau hilangnya keterhubungan berdasarkan 

saling percaya atau Xinyong ini pada akhirnya menyebabkan 

rendahnya kesempatan kerja bagi warga Tionghoa Benteng miskin 

di perusahaan-perusahaan Tionghoa. Putusnya keterhubungan 

berdasarkan saling percaya ini juga menyebabkan distorsi sosial 

yang dialami oleh warga Tionghoa Benteng miskin. Sudah tentu 

rendahnya kesempatan kerja dan distorsi sosial ini menyebabkan 

tingginya angka pengangguran di kalangan komunitas Tionghoa 

Benteng yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan di 

komunitas mereka. Kemudian kembali kemiskinan tersebut 

berputar menyebabkan stigma etnik, dan kesadaran kelas sosial. 

 

Selain xinyong/trust relationship, keterhubungan berdasarkan 

hubungan pribadi dan keluarga (guanxi/personal relationship) 

adalah kunci utama kekuatan jejaring bisnis dan modal Tionghoa 
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perantauan, termasuk Tionghoa Indonesia. Hilangnya guanxi antara 

Tionghoa peranakan miskin dengan Tionghoa Totok atau Tionghoa 

kaya menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk 

mengakses bantuan modal atau kesempatan kerja. Beberapat faktor 

yang menyebabkan tidak adanya guanxi ini di antaranya adalah (1) 

superioritas Tionghoa Totok dan kaya yang disebabkan oleh karena 

munculnya kesadaran kelas sosial. Superioritas ini menyebabkan 

mereka membatasi diri untuk tidak terhubung terlalu dekat dengan 

Tionghoa miskin yang di mata mereka sudah lebih mirip dengan 

orang pribumi dari pada orang Tionghoa. (2) Kondisi Tionghoa 

miskin sebagai masyarakat Tionghoa yang termarginal dari 

masyarakat Tionghoa pada umumnya juga menyebabkan tidak 

adanya guanxi. (3) Akulturasi budaya dan asimilasi dengan budaya 

dan life-style tetangga pribumi justru menyebabkan mereka 

kehilangan ikatan guanxi dengan masyarakat Tionghoa-nya secara 

umum. 

 

Tidak adanya guanxi antara Tionghoa miskin dengan Tionghoa 

Totok dan kaya menyebabkan terjadinya distorsi ekonomi yang 

dialami oleh orang-orang Tionghoa miskin, sehingga mereka tidak 

dapat mengakses bantuan modal atau pekerjaan yang layak dan 

hanya dapat melakukan pekerjaan sebagai buruh tani atau petani 

subsisten untuk sekedar bertahan hidup dan tidak memiliki 

pekerjaan yang jelas atau menjadi setengah pengangguran. Kondisi 

tersebut sangat mungkin menyebabkan rendahnya pendapatan 

keluarga mereka dan pada akhirnya berujung kemiskinan. 

Kemudian kemiskinan tersebut juga kembali berputar 

menyebabkan masyarakat miskin menjadi masyarakat marginal. 

 

  Distorsi budaya dalam komunitas Tionghoa disebabkan oleh 

karena terjadinya akulturasi budaya dan asimilasi. Akulturasi 

budaya dan asimilasi tersebut disebabkan oleh karena adanya 

diskriminasi politik. Distorsi budaya tersebut melahirkan perilaku 

dan karakter seperti gaya hidup boros, misalnya pesta kawin mewah 
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yang terkesan dipaksakan walaupun kondisi ekonomi yang kadang-

kadang tidak sebanding dengan pesta yang diadakan untuk 

menaikkan gengsi keluarga, pemborosan para lelaki Tionghoa yang 

menyukai atau gemar nyawer (memberi uang) ketika sedang 

ngibing dengan para Cokek. Distorsi budaya tersebut juga 

menyebabkan tingkat perselingkuhan yang banyak ditemukan di 

kalangan lelaki Tionghoa, mulai memiliki istri lebih dari satu, 

memiliki istri simpanan (teman selingkuh), atau gonta-ganti 

pasangan (kawin-cerai). Kehadiran para Cokek seringkali juga 

memperparah masalah perselingkuhan tersebut. Banyaknya 

pengangguran yang mengandalkan hidup dari menang judi juga 

merupakan buah dari distorsi budaya. Perjudian, gaya hidup boros, 

tingkat perselingkuhan yang lumayan tinggi, dan maraknya 

perjudian menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan mereka.  

 

Perasaan dan perilaku superior atau eksklusif atas para tetangga 

pribumi mereka hampir menjadi hal yang sudah umum di kalangan 

masyarakat Tionghoa. Ada banyak hal yang membentuk perasaan 

dan perilaku superior tersebut, misalnya kondisi kelas sosial dan 

ekonomi masyarakat Tionghoa diakui lebih unggul dibandingkan 

para tetangga pribuminya, walaupun pada kenyataannya banyak 

juga orang Tionghoa miskin, namun yang sering terekspose adalah 

keberhasilan orang-orang Tionghoa di dunia bisnis, sehingga 

makmur dan kaya hampir lekat dengan orang Tionghoa. Dari segi 

kulit orang Tionghoa yang berkulit putih metah juga melahirkan 

perasaan lebih unggul. Dari segi sejarah sejak zaman Belanda 

masyarakat Tionghoa ini dipandang sebagai masyarakat unggul 

dibandingkan dengan pribumi, yang bisa diandalkan untuk 

mengelola bisnis. Perasaan dan perilaku superior ini dikuatkan juga 

oleh perasaan dan perilaku inferior para tetangga pribumi mereka – 

yang  secara status sosial dan ekonominya memang lebih rendah – 

dalam interaksi sehari-hari. Misalnya perempuan pribumi akan 

merasa naik derajatnya jika dinikahi oleh lelaki Tionghoa. Perasaan 

dan perilaku superior Tionghoa lainnya adalah kebanggaan mereka 
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dengan mempertahankan nama Tionghoa, bahkan walaupun 

mereka adalah keturunan campur selama beberapa generasi, dan 

dilihat dari segi kulit mereka juga sudah tidak dapat dibedakan 

dengan para tetangga pribumi mereka. 

 

Perasaan dan perilaku superior tersebut bahkan masih dapat 

ditemukan di dalam diri orang Tionghoa Benteng yang sudah 

berakulturasi dan berasimilasi. Bahkan perasaan dan perilaku 

superior tersebut masih dapat ditemukan di kalangan Tionghoa 

yang secara sosio-ekonomi tergolong sangat miskin. Sebutan fanyin 
atau fankui atau wanna untuk orang pribumi, yang bermuatan 

merendahkan, dalam percakapan interen di kalangan komunitas 

mereka masih sering terdengar. Perasaan dan perilaku superior ini 

menyebabkan berkembangnya citra diri yang terbawa ke tempat 

kerja. Mereka yang sebenarnya secara sosio-ekonominya tidak ada 

bedanya dengan para tetangga pribumi mereka, bahkan tergolong 

lebih miskin, namun merasa gengsi untuk melakukan pekerjaan-

pekerjaan “rendah” yang menurut mereka layak dikerjakan oleh 

orang pribumi. Bahkan tidak jarang terjadi walaupun kedudukan 

dalam pekerjaan sama, mereka kadang-kadang bertindak seperti bos 

bagi para teman pribumi mereka. Perasaan superior ini yang 

menyebabkan citra diri yang keras kepala, tidak dapat diatur atau 

dinasehati bahkan oleh atasan mereka atau dalam bahasa mereka 

disebut dengan istilah auban. Mereka merasa terhina bila ditegur 

atau dimarahi oleh atasan. Mereka menetapkan harga diri mereka 

begitu tinggi, sehingga kadang-kadang mereka memutuskan lebih 

baik kehilangan pekerjaan dari pada “direndahkan” atau karena 

ditegur atau dimarahi oleh atasan. Citra diri demikian yang 

kemudian berkembang menjadi defisiensi individu, misalnya 

kemalasan, tidak tahan banting mudah putus asa yang tidak khayal 

kemudian membawa mereka ke dalam kemiskinan. 

 

Selain oleh karena perasaan dan perilaku superior, citra diri 

seperti dijelaskan di atas juga disebabkan oleh karena terjadinya 
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akulturasi budaya dan asimilasi mereka dengan masyarakat pribumi. 

Karena adanya muatan sentimen dan kadang-kadang konflik antara 

masyarakat Tionghoa dengan pribumi, yang mana biasanya 

masyarakat Tionghoa menjadi pihak yang kalah dan terdiskriminasi, 

orang-orang Tionghoa yang telah berakulturasi dan berasimilasi – 

sehingga  memiliki hubungan dekat dengan orang pribumi dan 

posisi mereka lebih aman – seringkali memiliki posisi tawar yang 

lebih menguntungkan terhadap para bos Tionghoa mereka. Pada 

akhirnya akulturasi dan asimilasi ini juga mempengaruhi motivasi 

kerja mereka yang kemudian melahirkan defisiensi-defisiensi 

individu di kalangan mereka. Aras pendidikan yang rata-rata 

rendah juga menjadi penyebab rendahnya motivasi dan kreativitas 

kerja mereka yang kemudian juga melahirkan defisiensi-defisiensi 

individu di kalangan mereka yang menyebabkan kemiskinan dan 

kemudian kemiskinan kembali berputar menyebabkan rendahnya 

aras pendidikan anak-anak orang miskin. 
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Gambar 12.1. 
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Membanding Teori Kompleksitas Kemiskinan Tionghoa 

Benteng dengan Teori Kemiskinan Struktural 
 

Teori kemiskinan struktural klasik sebagaimana dapat dilihat 

pada bab dua buku ini menunjukkan kaitan antara distorsi politik 

sebagai variabel independen dan kemiskinan sebagai variabel 

dependennya, namun dalam sub teori hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa distorsi politik tidak secara langsung berkaitan 

dengan kemiskinan, namun merupakan faktor penyebab 

kemiskinan secara tidak langsung. Usulan teori untuk persoalan 

penelitian pertama adalah diskriminasi atau distorsi politik 

menyebabkan stateless, stateless menyebabkan ketiadaan 

aksesbilitas hak-hak sipil dan kesempatan kerja rendah, kesempatan 

kerja rendah menyebabkan tingginya angka pengangguran, 

kemudian tingginya angka pengangguran dan ketiadaan aksesbilitas 

hak-hak sipil menyebabkan kemiskinan. Terlihat dalam teori hasil 

penelitian ini bahwa penyebab dari stateless bukan hanya karena 

adanya distorsi politik, namun juga oleh karena adanya halangan 

birokrasi, tekanan sosial, dan pengabaian dokumen 

kewarganegaraan. Juga dapat dilihat pada Gambar 5.2 bahwa pada 

akhirnya variabel kemiskinan kemudian menyebabkan diskriminasi 

politik, halangan birokrasi, tekanan sosial, dan  pengabaian 

dokumen kewarganegaraan yang mana keempat variabel tersebut 

memantapkan status stateless mereka, status stateless mereka 

kembali menyebabkan tidak adanya aksesbilitas hak-hak sipil dan 

kesempatan kerja rendah, kesempatan kerja rendah kembali 

menyebabkan tingginya angka pengangguran, tingginya angka 

pengangguran dan ketiadaan aksesbilitas hak-hak sipil kemudian 

kembali berujung pada kemiskinan dan terus berputar mengikuti 

arus garis lingkaran kemiskinan.  
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Teori kemiskinan struktural juga menunjukkan kaitan antara 

distorsi sosial sebagai variable independen dan kemiskinan sebagai 

variabel dependennya, namun dalam sub teori hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa distorsi sosial juga tidak secara langsung 

mempengaruhi kemiskinan. Distorsi sosial menjadi faktor tidak 

langsung yang menyebabkan kemiskinan. Sub teori hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa distorsi sosial menyebabkan tingginya 

angka pengangguran yang kemudian menyebabkan kemiskinan. 

Namun distorsi sosial sendiri dipengaruhi oleh ketiadaan xinyong, 
ketiadaan xinyong dipengaruhi oleh adanya stigma etnik, kesadaran 

kelas sosial, ikatan primordial, dan gong xiaou. Selain menyebabkan 

distorsi sosial, ketiadaan xinyong juga menyebabkan kesempatan 

kerja rendah, kesempatan kerja rendah menyebabkan tingginya 

angka pengangguran, dan tingginya angka pengangguran pada 

akhirnya juga menyebabkan kemiskinan. Kemudian kemiskinan 

kembali berputar menyebabkan stigma etnik, kesadaran kelas sosial 

yang menyebabkan ketiadaan xinyong, ketiadaan xinyong kembali 

menyebabkan kesempatan kerja rendah dan distorsi sosial, yang 

mana kedua variabel tersebut kemudian menyebabkan tingginya 

angka pengangguran yang kembali berujung pada kemiskinan dan 

terus kembali berputar mengikuti arus garis lingkaran kemiskinan.  

 

Teori kemiskinan struktural juga menunjukkan kaitan antara 

distorsi ekonomi sebagai variabel independen dan kemiskinan 

sebagai variabel dependennya, namun dalam sub teori penelitian ini 

menunjukkan bahwa distorsi ekonomi juga tidak secara langsung 

mempengaruhi kemiskinan. Distorsi ekonomi menyebabkan 

mereka menjadi petani-petani subsisten dan setengah 

penggangguran, usaha petani subsisten dan setengah pengangguran 

menyebabkan pendapatan rendah, dan pada akhirnya pendapatan 

rendah menyebabkan kemiskinan. Selain menjadi faktor penyebab, 

distorsi ekonomi sendiri disebabkan oleh faktor lain, yaitu 

ketiadaan guanxi, sementara ketiadaan guanxi disebabkan oleh 

adanya superioritas Tionghoa totok dan kaya, masyarakat marginal, 
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akulturasi budaya dan asimilasi. Selain itu kemiskinan juga 

menyebabkan diskriminasi politik, yang mana diskriminasi politik 

menyebabkan akulturasi budaya dan asimilasi. Kemiskinan juga 

menyebabkan kesadaran kelas sosial, yang mana kesadaran kelas 

sosial menyebabkan superioritas Tionghoa totok atau kaya. 

Kemiskinan juga menyebabkan termarginalnya orang miskin dari 

masyarakatnya. Hubungan antara variabel ini terus berputar 

mengikuti arus garis lingkaran kemiskinan.   

 

Aras abstraksi teori kemiskinan struktural di atas memiliki teba 

yang lebih luas dari pada teba yang dimiliki teori kemiskinan 

Tionghoa Benteng yang telah dikonstruksi di sini. Jadi ini 

menunjukkan bahwa karena lebih luas tebanya, maka teori 

kemiskinan struktural yang dipaparkan di sini akan lebih sulit diuji 

secara empirik dibandingkan dengan teori kemiskinan Tionghoa 

Benteng hasil penelitian ini yang memiliki teba lebih sempit.  

 

 

Membanding Teori Kompleksitas Kemiskinan Tionghoa 

Benteng dengan Teori Perangkap Kemiskinan Sachs 
 

Menurut teba ruang dan waktu, teori kemiskinan struktural 

atau teori perangkap kemiskinan Sachs sebagaimana dipaparkan 

dalam bab dua buku ini, mungkin cocok untuk menjelaskan 

kemiskinan di tempat tertentu dan waktu tertentu, namun dengan 

hanya melihat dari sudut struktural tidak dapat dipakai untuk 

menjelaskan dan menangani kompleksitas kemiskinan Tionghoa 

Benteng saat ini. Walaupun perangkap-perangkap struktural 

disingkirkan, tidak dengan otomatis akan membebaskan orang 

Tionghoa Benteng bebas dari kemiskinan. Misalnya bila para warga 

stateless diberikan status legal kewarganegaraannya, aksesbilitas ke 

hak-hak sipil dibuka, kesempatan kerja dibuka lebar-lebar, hal 

tersebut memang akan membantu, namun tidak otomatis akan 

membebaskan mereka dari kemiskinan. Apakah bisa dijamin jika 
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semua hal tersebut dibuka, orang-orang miskin yang memiliki citra 

diri buruk, motivasi dan kreativitas kerja rendah dan berbagai 

defisiensi individu yang disebabkan pendidikan mereka rendah 

dapat memanfaatkan kesempatan kerja mereka dengan baik? Tidak 

seorangpun dapat menjamin. Kesempatan kerja juga harus dibarengi 

dengan kesiapan orang miskin untuk menangkap kesempatan dan 

menjalani pekerjaan dengan keahlian – yang mana hal-hal itu tidak 

dapat ditemukan di beberapa Tionghoa Benteng miskin. 

 

Menurut teba waktu dan ruang, teori perangkap kemiskinan 

yang diajukan oleh Sachs mungkin saja cocok, namun ada beberapa 

hal di dalam teori Sachs yang tidak cocok untuk menjelaskan 

masalah kemiskinan di antara Tionghoa Benteng. Perangkap 

kemiskinan pertama yang diajukan Sachs adalah tidak adanya 

human capital yang ditandai oleh rendahnya kesehatan, gizi dan 

skil akibat wabah penyakit mematikan (AID dan malaria). 

Senyatanya tidak ada wabah penyakit yang mematikan seperti itu di 

lingkungan Tionghoa Benteng miskin. 

 

Perangkap kemiskinan kedua yang diajukan Sachs adalah tidak 

adanya business capital, misalnya fasilitas dan alat-alat transportasi. 

Senyatanya Tionghoa Benteng berada di lingkungan yang tidak 

terbatasi oleh berbagai fasilitas bisnis dan transportasi. Sebagian 

Tionghoa Benteng berada di kota Tangerang yang cukup maju, 

selain itu mereka yang berada di wilayah kabupaten juga sangat 

dekat dengan kota baik dengan kota Tangerang maupun kota 

Jakarta, dan sangat mudah mengakses transportasi yang 

menghubungkan daerah mereka dengan perkotaan yang tidak 

terlalu jauh. 

 

Perangkap kemiskinan ketiga yang diajukan Sachs adalah tidak 

adanya infrastruktur. Namun senyatanya Tionghoa Benteng tidak 

dibatasi oleh itu. Jalan-jalan raya yang menghubungkan daerah 

mereka dengan kota Tangerang dan Jakarta serta transportasi 
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penghubung telah tersedia. Bahkan banyak sekali warga Tionghoa 

Benteng miskin berada di sekitar Bandara International Soekarno-

Hatta, misalnya daerah Tionghoa Benteng di Tegal Alur, Kosambi, 

Rawa Bokor, Selapajang, Kampung Melayu, Teluk Naga dan tidak 

sulit bagi mereka untuk mengakses telekomunikasi di dekat 

lingkungan mereka. 

 

Perangkap kemiskinan keempat yang diajukan oleh Sachs 

adalah tidak adanya natural capital, misalnya lahan yang baik untuk 

bercocok tanam. Keberadaan Tionghoa Benteng yang tidak jauh 

dari kota dan pusat-pusat industri tidak harus dibatasi dengan tidak 

adanya natural capital. Masalah kemiskinan mereka bukan karena 

lahan yang tidak subur, lingkungan alam yang tidak bersahabat, 

karena mereka berada di pinggiran perkotaan bahkan ada yang di 

tengah perkotaan. Pertanian tidak harus menjadi satu-satunya 

pilihan, sejak tidak banyak tanah yang orang Tionghoa Benteng 

miskin miliki, kalaupun mereka memilikinya. 

 

Perangkap kemiskinan kelima yang diajukan oleh Sachs adalah 

tidak adanya public institutional capital. Memang benar kebijakan 

pemerintah yang diskriminatif telah menyusahkan mereka, 

menyebabkan mereka menjadi stateless, namun seperti dijelaskan 

sebelumnya ketika membandingkan dengan teori kemiskinan 

struktural, penghapusan diskriminasi, pemberian status legal 

kewarganegaraan, akses hak-hak sipil dan kesempatan kerja dibuka 

lebar-lebar, semua itupun tidak otomatis akan membebaskan 

mereka dari kemiskinan, sejak ada peran individual yang 

menyebabkan mereka sulit mentas dari kemiskinan. 

 

Perangkap kemiskinan keenam yang diajukan oleh Sachs adalah 

tidak adanya knowledge capital, dan itu memang yang dialami oleh 

orang-orang Tionghoa Benteng miskin. Namun dengan dibukanya 

wawasan mereka dan dimampukan untuk mengenal dan menguasai 

teknologi, dengan tetap menjadi warga stateless yang terputus 
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dengan sumber modal (guanxi dan xinyong) tidak secara otomatis 

membebaskan mereka dari kemiskinan, walaupun hal itu akan 

sangat membantu mereka.  

 

Pengentasan kemiskinan Tionghoa Benteng bukan hanya 

membutuhkan uluran tangan dari orang luar sebagaimana 

diteorikan oleh Sachs, namun selain uluran tangan dari luar, 

misalnya pemerintah, masyarakat Tionghoa lainnya, para tetangga 

pribumi mereka, mereka sendiri juga harus memiliki usaha untuk 

mentas dari kemiskinan dari dalam diri mereka sendiri.  

 

 

Membanding Teori Kompleksitas Kemiskinan Tionghoa Benteng 

dengan Teori Perangkap Kemiskinan Smith 

 

Smith (2005:12) menjelaskan bahwa orang-orang miskin yang 

terperangkap dalam family child labor traps adalah orang-orang 

miskin yang mengirim anak-anak mereka untuk bekerja daripada 

mengirim ke sekolah karena ketidakberdayaan mereka mencukupi 

kebutuhan keluarga, sehingga ketika dewasa anak-anaknya 

melakukan hal yang sama. Ketiadaan biaya dan kebodohan 

menyebabkan orang miskin tidak dapat mengirim anak-anaknya ke 

sekolah karena terbentur biaya transportasi, seragam dan biaya 

sekolah yang Smith sebut sebagai illiteracy traps.  
 

Apa yang dijelaskan Smith di atas ada benarnya jika kita melihat 

kisan Ny L yang dibahas pada bab sepuluh buku ini. Keluarga ini 

tidak mengijinkan anak lelakinya yang cukup cerdas untuk 

melanjutkan sekolah karena ketiadaan biaya transportasi dan biaya 

kuliah. Bahkan ketika ada yang memberi beasiswapun anaknya 

dipaksa untuk berhenti sekolah dan bekerja karena papanya sudah 

tidak kuat bekerja. 

 



 

410 

 

 Kompleksitas Kemiskinan Tionghoa Benteng 

Bagi penganut teori kemiskinan struktural, pemutusan mata 

rantai family child labor traps dalam lingkaran setan kemiskinan ini 

adalah dengan memberikan bantuan kebutuhan hidup bagi 

orangtua yang sakit dan tidak berdaya. Namun kenyataannya hal 

tersebut seringkali tak semudah membuat teori.  

 

Banerjee memberikan contoh demikian: dengan memberi 

makan anak-anak di sekolah diharapkan mendorong orangtua 

mereka mengirim anak-anak ke sekolah setiap hari. Namun 

Banerjee (2011:9) berkata, “Esterly, selama bersama dengan Moyo, 

American Enterprise Institute dan yang lainnya, menolak bantuan, 

bukan hanya karena bantuan itu dikorupsi oleh pemerintah namun 

juga karena tingkat yang paling mendasar, mereka percaya bahwa 

kita seharusnya menghormati kemerdekaan mereka – jika mereka 

tidak menginginkan sesuatu, tidak ada alasan untuk memaksa 

mereka: Jika anak-anak tidak ingin sekolah seharusnya itu karena 

tidak ada alasan bahwa pendidikan itu perlu bagi mereka.” 

 

Bagi penganut teori kemiskinan struktural, pemutusan mata 

rantai illiteracy traps dalam lingkaran setan kemiskinan ini adalah 

dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak mereka 

sepenuhnya sehingga dengan demikian akan memutus mata rantai 

perangkap kemiskinan. Namun apakah hal tersebut dapat berjalan 

seperti yang diharapkan? Ternyata tidak selalu! 

 

Kembali perhatikan kisah keluarga Ny L yang dibahas pada bab 

sepuluh. Walaupun ada saudara yang membiayai sekolah anaknya 

sepenuhnya, sehingga keluarga tersebut tidak perlu memikirkan 

biaya sekolah bahkan sampai biaya tempat tinggal dan biaya makan 

anaknyapun, ternyata meminta anaknya berhenti dari sekolah.  

 

Perhatikan juga apa yang dijelaskan oleh Sonya Kristiawan pada 

bab sepuluh. Walaupun ia sudah berusaha memberi beasiswa dan 

memberikan jemputan untuk anak-anak mereka ke sekolah, 
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kebanyakan beasiswa itu sia-sia saja, karena akhirnya mereka 

berhenti sekolah juga. Ada hal lain selain ketiadaan biaya yang 

menyebabkan anak-anak mereka tidak bersekolah. Itu hal yang 

benar-benar kompleks. 

 

Smith (2005:13) menunjukkan adanya perangkap diperbudak 

oleh hutang (debt bondage) yang memperbudak orang miskin 

sehingga tidak bisa keluar dari lingkaran setan kemiskinan. 

Biasanya perangkap hutang ini sengaja diciptakan para rentenir 

jahat yang ingin memperbudak si miskin. Kasus seperti itu dapat 

kita temukan pada bab sembilan buku ini. Ada beberapa contoh 

orang Tionghoa Benteng miskin terbelit oleh hutang yang tidak 

mampu mereka bayar. Seperti dijelaskan oleh Samuel Darmanto 

dalam bab sembilan buku ini orang-orang Tionghoa Benteng yang 

gemar berjudi bahkan berani meminjam uang dari rentenir dengan 

bunga antara 30 persen hingga 40 persen. Akibatnya mereka 

terjebak dalam hutang dan harus terus berjudi dengan harapan 

menang dan dapat membayar hutang. Celakanya si rentenir tetap 

memberikan pinjaman untuk modal judi, sehingga jika ia tidak 

menang maka semakin terbelit oleh hutang yang menggunung. Jika 

tidak ada jalan lain maka apapun yang keluarganya miliki ia 

korbankan demi membayar hutang. Dalam kasus-kasus seperti itu 

yang seringkali banyak dirugikan adalah anak-anaknya, terutama 

anak perempuan. 

 

Bagi penganut teori kemiskinan struktural, jalan untuk 

mengeluarkan mereka dari perangkap budak hutang ini adalah 

dengan memberi bantuan untuk melunaskan hutang-hutang 

mereka dan memberi sedikit modal untuk usaha supaya mereka 

dapat mentas dari kemiskinan. Itu teorinya, namun kenyataannya 

tidak semudah itu. Ketika semua hutangnya dilunasi dan modalpun 

diberikan, apakah ia pasti akan keluar dari apa yang Smith sebut 

perangkap budak hutang ini? Tidak selalu! Ketika berjudi sudah 

menjadi kegemaran dan bahkan budaya untuk mendapatkan 
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keuntungan dengan cepat melalui memenangkan perjudian, apakah 

kita bisa menjamin ia tidak akan berjudi lagi. Ketika ia memang 

tidak memiliki skill untuk melakukan usaha, apakah modal usaha 

yang diberikan akan bermanfaat? Justru yang dikwatirkan modal 

usaha yang diberikan dipakai sebagai modal berjudi, dan jika ia 

tidak menang judi, bukankah situasinya kembali lagi seperti 

sebelumnya. Ia meminjam uang kepada rentenir lagi untuk modal 

judi dan jika kalah terbelit lagi oleh hutang dan seterusnya dan 

seterusnya. Bukankah kembali kita melihat masalah ini memang 

kompleks. 

 

Smith juga memberikan jenis perangkap kemiskinan lain, 

misalnya apa yang ia sebut dengan istilah under-nutrition traps. 
Sebagaimana telah dikutip sebelumnya dalam bab ini, Smith 

(2005:14) menjelaskan bahwa jika seseorang yang kekurangan gisi 

terlalu lemah untuk bekerja secara produktif, hal itu menyebabkan 

upahnya terlalu kecil untuk membeli makanan yang mencukupi, 

sehingga ia terus bekerja dengan produktivitas rendah demi upah 

rendah. Itulah apa yang disebut dengan perangkap kekurangan gizi 

(under-nutrition traps), maka dengan diberi gizi yang cukup akan 

memutuskan mata rantai perangkap kemiskinan kurang gizi 

tersebut. Namun demikian seringkali orang salah memberikan 

penilaian terhadap orang miskin yang tidak mampu bekerja, yaitu 

misalnya apakah orang itu memang kurang gizi dan sakit, atau 

karena memang sudah terlalu tua. Pemberian gizi kepada orang 

yang memang terlalu tua untuk bekerja tentu tidak dapat 

diharapkan terlalu besar untuk memutuskan rantai perangkap 

kemiskinan tersebut. 

 

Menanggapi teori perangkap kemiskinan seperti itu Banerjee 

mengangkat kisah Pak Solhin yang tinggal di sebuah desa kecil di 

Bandung. Banerjee ( 2011:20) menjelaskan bahwa Orangtua Pak 

Solhin hanya memiliki sedikit tanah yang kemudian harus dibagi-

bagikan kepada tigabelas anaknya, yang mana hanya cukup untuk 
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membangun rumah mereka masing-masing dan tidak ada tanah 

yang dapat digunakan sebagai ladang untuk ditanami. Pak Solhin 

sendiri kemudian bekerja sebagai buruh tani musiman dengan 

pendapatan Rp10.000,- per hari. Oleh karena biaya pupuk dan BBM 

mahal akhirnya para petani lokal tidak lagi mencari buruh tani, 

sehingga Pak Solhim menjadi pengangguran. Demikianlah Pak 

Solhim mengisahkan nasibnya kepada Banerjee. Orang-orang yang 

lebih muda dapat bekerja sebagai kuli bangunan, namun karena ia 

terlalu lemah untuk bekerja sebagai kuli bangunan, tidak memiliki 

keahlian, dan sudah berumur empatpuluh tahun, sudah terlalu tua, 

maka menurutnya tidak ada orang yang mau mempekerjakannya. 

Pak Solhin terbantu hidupnya dari istrinya yang bekerja sebagai 

pembantu dan bantuan Raskin dari pemerintah.  

 

Kemudian Banerjee sebenarnya menyimpulkan sendiri bahwa 

bila penganut teori perangkap kemiskinan melihat hal ini, maka 

mereka berkata Pak Solhin berada di bawah perangkap kurang gizi 

(a nutrition-based poverty trap) (Banerjee, 2011:21), walaupun 

penjelasan yang lebih logis untuk Pak Solhin sebenarnya ia tidak 

terperangkap kemiskinan, tetapi karena ia telah terlalu tua untuk 

bekerja (Banerjee, 2011:39).  

 

Ini sama halnya memberikan generalisasi terhadap orang-orang 

Tionghoa Benteng miskin yang tidak mampu bekerja karena 

perangkap kurang gizi tidaklah selalu tepat juga. Suami Ny L yang 

dijelaskan dalam bab sepuluh yang meminta anaknya berhenti 

sekolah untuk bekerja karena alasan bahwa dia tidak mampu 

bekerja lagi tidak dapat serta merta disimpulkan bahwa suaminya 

kurang gizi. Tubuh suaminya cukup gemuk dan kekar dan sama 

sekali tidak menunjukkan bahwa dia kurang gizi. Memberi bantuan 

makanan bergizi dan obat-obatan kepadanya tidak serta merta 

membuat ia kembali dapat bekerja dan membiarkan anaknya 

melanjutkan sekolah. Bahkan keluarga dari Ny L sendiri banyak 

memberi komentar bahwa sesungguhnya suami Ny L bukan kurang 
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gizi, bukan juga terlalu tua untuk bekerja, namun karena terlalu 

malas. Bukankah masalah ini juga lebih kompleks dari yang dapat 

dibayangkan oleh para ahli teori kemiskinan struktural. 

 

Terkahir Smith memberikan salah satu teori perangkap 

kemiskinan yang ia sebut dengan istilah powerlessness traps. 
Menurutnya orang miskin karena terperangkap oleh 

ketidakberdayaannya, dimana ada pihak-pihak yang membatasi 

mereka dan ingin agar mereka tetap miskin demi keuntungan 

mereka. Hal tersebut memang dapat kita lihat terjadi di antara 

komunitas Tionghoa Benteng sebagaimana dijelaskan dalam bab 

lima. Namun ketika benteng-benteng struktural yang mengelilingi 

dan “memenjarakan” mereka dirubuhkan rata tanah, apakah dengan 

serta merta dapat mengeluarkan mereka dari perangkap kemiskinan 

sebagaimana dijelaskan oleh para ahli kemiskinan struktural? Tidak 

ada yang menjamin! Karena distorsi budaya dan defisiensi-defisiensi 

mereka juga memiliki peran dalam memiskinkan mereka. 

Kemiskinan Tionghoa Benteng lebih kompleks dari apa yang 

dijelaskan dalam teori powerlessness traps tersebut. 

 

 

Membanding Teori Kompleksitas Kemiskinan Tionghoa 

Benteng dengan Teori Kemiskinan Kultural 
 

Teori kemiskinan kultural menunjukkan kaitan antara distorsi 

budaya sebagai variable independen dan kemiskinan sebagai 

variable dependennya, namun dalam sub teori hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa distorsi budaya juga tidak secara langsung 

mempengaruhi kemiskinan. Teori hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa distorsi budaya menyebabkan gaya hidup boros, tingkat 

perselingkuhan tinggi, dan tradisi judi yang kemudian tiga variabel 

tersebut menyebabkan kemiskinan. Distorsi budaya sendiri 

disebabkan oleh akulturasi budaya dan asimilasi. Kemudian 

kemiskinan kembali menyebabkan distorsi politis, distorsi politis 
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menyebabkan akulturasi budaya dan asimilasi, yang mana kedua 

variabel tersebut menyebabkan distorsi budaya. Akulturasi budaya 

dan asimilasi kembali memantapkan distorsi budaya, distorsi budaya 

kembali memperparah gaya hidup boros, tingkat perselingkuhan 

dan tradisi judi yang kemudian kembali berujung pada kemiskinan 

dan terus berputar mengikuti arus garis lingkaran kemiskinan.  

 

Aras abstraksi teori kemiskinan kultural di atas memiliki teba 

yang lebih luas dari pada teba yang dimiliki teori kemiskinan 

Tionghoa Benteng yang telah dikonstruksi di sini. Jadi ini 

menunjukkan bahwa karena lebih luas tebanya, maka teori 

kemiskinan kultural yang dipaparkan di sini akan lebih sulit diuji 

secara empirik dibandingkan dengan teori kemiskinan Tionghoa 

Benteng hasil penelitian ini yang memiliki teba lebih sempit. 

 

Menurut teba ruang dan waktu, teori kemiskinan kultural 

mungkin juga cocok untuk menjelaskan kemiskinan di tempat 

tertentu dan waktu tertentu, namun dengan hanya melihat dari 

sudut distorsi budaya tidak dapat dipakai untuk menjelaskan dan 

menangani kompleksitas kemiskinan Tionghoa Benteng saat ini. 

Seandainya dilakukan pembinaan dan pendidikan kepada orang 

Tionghoa Benteng untuk keluar dari distorsi budaya yang 

membawa mereka kepada kemiskinan dan melanggengkan 

kemiskinan mereka lintas generasi, juga tidak akan menyelesaikan 

masalah kemiskinan mereka sepenuhnya. Andaikata budaya 

kemiskinan di kalangan mereka dapat direduksi atau bahkan 

mungkin dihapuskan, status mereka yang stateless dan berbagai 

diskriminasi serta distorsi politik, sosial dan ekonomi akan tetap 

mempertahankan mereka dalam kemiskinan. Misalnya saja, orang 

yang sudah tidak lagi suka berjudi, berselingkuh atau memiliki 

banyak istri dan anak, tidak lagi hidup boros, namun tidak dapat 

bekerja ataupun membuka usaha atau mengakses hak-hak sipil 

karena status mereka yang stateless, apakah mungkin mereka bisa 

keluar dari kemiskinan?  
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Membanding Teori Kompleksitas Kemiskinan Tionghoa 

Benteng dengan Teori Deprivasi Kapabilitas Amartya Sen 

 
Teori kemiskinan individual menunjukkan kaitan antara 

defisiensi individu sebagai variabel independen dan kemiskinan 

sebagai variabel dependennya, namun dalam sub teori hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa defisiensi individu dipengaruhi 

juga oleh beberapa faktor lain, yaitu citra diri, motivasi kerja, dan 

kreativitas kerja. Citra diri dipengaruhi oleh perasaan superior, 
akulturasi budaya dan asimilasi. Motivasi kerja rendah dipengaruhi 

oleh akulturasi budaya, asimilasi, dan aras pendidikan. Kreativitas 

kerja rendah dipengaruhi oleh aras pendidikan. Kemiskinan itu 

sendiri pada akhirnya juga menyebabkan aras pendidikan rendah, 

diskriminasi politik yang menyebabkan akulturasi budaya dan 

asimilasi. Kemudian akulturasi budaya dan asimilasi menyebabkan 

citra diri dan motivasi kerja rendah, aras pendidikan rendah 

menyebabkan motivasi dan kreativitas kerja rendah, kembali lagi 

citra diri, motivasi dan kreativitas kerja rendah memantapkan 

defisiensi individu yang kembali berujung pada kemiskinan dan 

terus berputar kembali mengikuti arus garis lingkaran kemiskinan.  

 

Aras abstraksi teori kemiskinan individual di atas memiliki teba 

yang lebih luas dari pada teba yang dimiliki teori kemiskinan 

Tionghoa Benteng yang telah dikonstruksi di sini. Jadi ini 

menunjukkan bahwa karena lebih luas tebanya, maka teori 

kemiskinan individual yang dipaparkan di sini akan lebih sulit diuji 

secara empirik dibandingkan dengan teori kemiskinan Tionghoa 

Benteng hasil penelitian ini yang memiliki teba lebih sempit. 

 

Sama halnya dengan ketika kita membandingkan teori 

kemiskinan struktural atau kemiskinan kultural dengan teori 

kemiskinan Tionghoa Benteng, menurut teba ruang dan waktu, 
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teori kemiskinan individual mungkin memang juga cocok untuk 

menjelaskan kemiskinan di tempat tertentu dan waktu tertentu, 

namun dengan hanya melihat dari sudut defisiensi individu atau 

capability deprivation seperti yang dilakukan oleh Amartya Sen 

tidak akan dapat dipakai untuk menjelaskan dan menangani 

kompleksitas kemiskinan Tionghoa Benteng saat ini. Walaupun 

orang Tionghoa Benteng dibuat memiliki kapabilitas, namun 

dengan tetap menyandang status stateless mereka, bahkan 

kapabilitas yang mereka miliki tetap tidak dapat membebaskan 

mereka dari kemiskinan. 

 

 

Membanding Teori Kompleksitas Kemiskinan Tionghoa 

Benteng dengan Teori Herrnstein dan Murray 

 
Herrnstein dan Murray sendiri membatasi teba ruang dari teori 

kemiskinan individual mereka, yaitu untuk kalangan orang kulit 

putih Amerika Utara. Mereka juga menyadai bahwa fokus peneliti 

kemiskinan di kalangan orang kulit putih di Amerika Utara harus 

bisa membedakan dengan teori yang difokuskan untuk penelitian 

Amerika Latin sebagaimana telah dikutip sebelumnya, mereka 

menyatakan bahwa “menurut literatur teknis tentang penyebab 

kemiskinan dalam penjelasan-penjelasan ekonomi dan sosial dari 

pada oleh karakteristik-karakteritik individual. Kebanyakan 

literatur ini berfokus pada kemiskinan di kalangan orang kulit 

hitam dan ini mengakar dalam rasisme dan topik ini tidak berlaku 

pada kemiskinan di kalangan kulit putih” (Murray, 1996:131). Jika 

Herrnstein dan Murray menyadari bahwa teori mereka hanya 

mungkin untuk diterapkan di kalangan orang kulit putih Amerika 

Utara, dan tidak untuk kalangan kulit hitam, misalnya Amerika 

Latin, maka sudah tentu bahwa teori tersebut tidak serta merta 

dapat diterapkan untuk menjelaskan kemiskinan di kalangan 

Tionghoa Benteng di Tangerang. 
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Memang benar dalam beberapa kasus keluarga miskin Tionghoa 

Benteng memiliki tingkat kecerdasan rendah dan sangat rendah dan 

memiliki kelas sosioekonomi orangtua yang rendah dan sangat 

rendah. Memang benar juga bahwa dalam beberapa kasus keluarga 

miskin Tionghoa Benteng tidak lepas dari pengaruh rendahnya 

kecerdasan sehingga sulit bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan 

ataupun membuka usaha sendiri dan rendahnya kelas sosioekonomi 

orangtua mereka menyebabkan banyak diantara anak-anak tidak 

dapat sekolah. Jika mereka dapat meningkatkan kecerdasan yang 

membawa kepada peningkatan motivasi dan kreativitas kerja, 

mungkin saja dapat membangun kembali kepercayaan dari saudara-

saudara Tionghoa mereka lainnya, sehingga jaringan guanxi dan 

xinyong dapat dibangun dan dipulihkan kembali. Jika keadaan 

sosioekonomi orangtua mereka meningkat maka akan memberi 

kesempatan kepada anak-anak mereka untuk mendapatkan 

pendidikan yang lebih baik dan memberi kesempatan sukses bagi 

generasi mendatang yang juga akan berpengaruh terhadap orangtua 

mereka. 

 

Namun penjelasan dari sudut pandang itu saja tidaklah cukup. 

Ada dimensi lain yang mungkin dapat menghambat program 

tersebut. IQ tinggi atau kecerdasan tinggi tidak selalu menjadi 

jaminan keberhasilan seseorang. Ada orang yang tidak terlalu pintar 

(IQ rendah) pada waktu sekolah, namun kemudian sukses di dalam 

hidupnya setelah dewasa oleh karena memiliki kemampuan (EQ 

bukan IQ) yang tinggi, dan banyak orang yang sangat pintar (IQ 

tinggi) pada waktu sekolah, namun hidupnya suram dan 

menyedihkan di usia dewasa.  Dengan status stateless apakah 

seorang Tionghoa Benteng dapat leluasa untuk memperoleh 

kesempatan kerja dan usaha walaupun memiliki kecerdasan tinggi 

juga merupakan pertanyaan yang harus dicari jawabannya.  

 

Di sisi lain bila kelas sosioekonomi orangtua meningkat dan 

diharapkan bahwa pendidikan anak tidak menjadi masalah lagi 
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apakah dapat dipastikan dapat meretas regenerasi kemiskinan 

mereka. Ada banyak kasus orangtua Tionghoa Benteng memang 

tidak peduli pada pendidikan anak-anak mereka, apalagi pendidikan 

bagi anak-anak perempuan. Bagi orang-orang demikian pendidikan 

tidaklah terlalu penting. Lalu apakah bisa dijamin dengan 

meningkatnya kelas sosioekonomi akan membuat mereka mengirim 

anak-anak mereka, terutama anak perempuan, ke sekolah untuk 

mendapatkan pendidikan tinggi. Itu juga pertanyaan yang sulit 

untuk dicarikan jawaban pastinya. Apalagi bila ditambah dengan 

penjelasan budaya bahwa bagi beberapa orang Tionghoa tradisional 

sekolah formal tidaklah terlalu penting, yang penting seseorang 

lihai dalam bisnis akan membuat ia sukses walaupun tanpa sekolah. 

Banyak orang Tionghoa sukses dalam bisnis dan kaya walaupun 

tidak tamat pendidikan formal tingkat SD atau SMP. Namun 

sebenarnya juga bukan berarti bahwa pendidikan itu tidak penting, 

karena tidak semua orang Tionghoa lihai dalam hal bisnis. Mereka 

yang tidak lihai dalam bisnis membutuhkan pemberi pekerjaan dan 

untuk mendapat pekerjaan lebih baik seringkali membutuhkan 

ijazah. Ini memang benar-benar kompleks. 

 
 

Membanding Teori Kompleksitas Kemiskinan Tionghoa 

Benteng dengan Teori Banerjee dan Duflo 

 
Empat peryataan terakhir Banerjee dan Duflo bahwa (1) orang 

miskin sering tidak dapat kritis terhadap informasi dan cenderung 

mempercayai apa yang tidak benar; (2) orang miskin menanggung 

tanggungjawab terlalu banyak aspek dari kehidupan mereka; (3) 

orang miskin sering mendapat harga buruk di pasar; dan (4) 

harapan-harapan mereka pupus seiring terkhianatinya kepercayaan-

kepercayaan mereka memang patut untuk dipikirkan dalam 

menganalisis kemiskinan khususnya di antara komunitas Tionghoa 

Benteng. Namun demikian tidak seluruh usulan dalam buku mereka 
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dapat diterima sepenuhnya. Beberapa diantaranya sebagaimana 

akan saya paparkan berikut ini: 

 

Pertama, Banerjee menolak penjelasan ahli teori struktural 

bahwa kemiskinan seringkali membelit keluarga yang memiliki 

terlalu banyak anak. Banerjee (2011:108) menyindir Sanjay Gandhi 

yang mengeluarga slogan favoritnya, “Keluarga kecil adalah 

keluarga bahagia.” Banerjee percaya bahwa banyak anak kadang-

kadang justru menguntungkan orang miskin. Banerjee mengambil 

contoh kasus Pak Sudarno yang tinggal daerah kumuh di Cicadas, 

Indonesia. Menurut penuturan Pak Sudarno kepadanya, Pak 

Sudarno “benar-benar” bahagia dengan sembilan anaknya, dan 

memang ia sudah merencanakan untuk memiliki anak sembilan 

tersebut. Ia yakin paling tidak dua dari sembilan anaknya kelak 

dapat menjamin hidupnya. Penuturan Pak Sudarno membawa 

Banerjee untuk membuat kesimpulan bahwa itu adalah strategi 

orang miskin untuk survive, jadi kita tidak seharusnya memaksakan 

pikiran kita agar orang miskin tidak boleh memiliki banyak anak 

yang akan menjadi perangkap kemiskinan (Banerjee, 2011:119). 

 

Sebenarnya teori Banerjee ini hanya melihat dari satu sisi. 

Sebagaimana diakuinya bahwa salah satu dari anak Pak Sudarno 

tidak berhasil dan malah menjadi stress. Namun ia berkata, “Ia sedih 

karena itu, namun paling tidak ia dihiburkan oleh delapan anak 

lainnya” (Banerjee, 2011:119). Di sini Banerjee terlalu berfokus hal 

positif pada keadaan Pak Sudarno dan delapan anaknya, namun 

bagaimana dengan salah satu anak Pak Sudarno? Bukankah ia juga 

manusia? Apakah orangtua dapat memprediksi bahwa kebaikan 

atau keberuntungan pasti akan menghampiri hidupnya dengan 

memiliki banyak anak. Kelihatannya kebanyakan itu hanya sekedar 

harapan yang kenyataannya sering sebaliknya. 

 

Selain itu kelurga Pak Sudarno hanyalah satu contoh kasus yang 

memang akhirnya dihiburkan oleh delapan anaknya yang sukses, 
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namun bagaimana dengan banyaknya keluarga miskin yang 

memiliki banyak anak, menumpuk menjadi satu di rumah sempit 

mereka yang justru membuat hidup mereka menjadi sengsara. 

Ambil saja contoh Ny M yang dijelaskan dalam bab sembilan. Ia 

memiliki sembilan anak, persis sama dengan jumlah anak Pak 

Sudarno yang menjadi informan Banerjee. Ny M sering mengeluh 

seperti hidup dalam neraka karena di usia senjanya ia terus menerus 

dibebani oleh anak-anaknya ditambah dengan cucu-cucunya. 

Dalam kasus Pak Sudarno sebagaimana dijelaskan Banerjee, delapan 

anaknya menghiburnya dan hanya satu anak yang 

menyusahkannya. Namun dalam kasus Ny M, hanya satu atau dua 

yang menghiburkannya (walaupun tidak dapat berbuat-apa untuk 

orangtuanya, namun paling tidak, tidak menjadi beban Ny M), 

namun yang lain menyusahkannya ditambah dengan sebagian 

cucunya yang juga menambah bebannya. Dalam kasus Pak Sudarno 

mungkin slogan, “banyak anak, banyak rezki” memang cocok, 

namun bagi Ny M, “banyak anak menghadirkan neraka” lebih 

cocok. Kasus Ny M akan lebih banyak dijumpai dalam keluarga-

keluarga miskin, daripada kasus Pak Sudarno. 

 

Kedua, menurut Banerjee jika orangtua lebih mengharapkan 

anak laki-laki dan bukan perempuan itu memang masuk akal 

(Banerjee, 2011:121). Tujuan Banerjee mengatakan demikian 

sebenarnya untuk mengkritisi para pendukung teori kemiskinan 

struktural yang menganjurkan kesetaraan jender sebagai peluang 

untuk keluar dari perangkap kemiskinan sebagaimana didukung 

oleh Jeffrey Sachs (2005:12-14). Banerjee (2011:121) menyatakan 

bahwa tidak seharusnya kita keberatan dengan budaya keluarga 

Tionghoa yang menganggap anak laki-laki itu lebih 

menguntungkan, karena ketika anak-anak perempuan menikah 

maka suaminya memegang kontrol ekonomi sepenuhnya. Jadi 

semua investasi keluarga untuk anak perempuan menjadi terbuang 

sia-sia. Itu adalah suatu kerugian. Penjelasan ini memang logis, 

namun kenyataannya tidak selalu benar. Warga Tionghoa Benteng 
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yang sebelumnya tidak senang dengan hadirnya anak perempuan 

dalam keluarga mereka, dan lebih mengharapkan lahirnya anak 

laki-laki, kini justru melihat keuntungan secara ekonomi dengan 

memiliki anak-anak perempuan, apalagi anak-anak yang berparas 

cantik. 

 

Tuan G yang dikisahkan dalam bab sembilan buku ini memang 

hidup susah. Seperti dikisahkan dalam bab sembilan, anak lelaki 

satu-satunya juga hidup susah dan sering menjadi beban 

orangtuanya. Namun belakangan keluarga Tuan G sedikit lebih baik 

sejak anak bungsunya, anak perempuannya itu dinikahi oleh 

seorang Tionghoa yang mapan secara ekonomi. Kenyataan ini 

menunjukkan bahwa analisis Banerjee di atas tidak selalu benar. 

 

Di kalangan Tionghoa Benteng miskin, kini bahkan anak 

perempuan memiliki nilai “ekonomi” tinggi. Melaluinya keluarga 

berharap dapat mengubah nasib dengan datangnya laki-laki kaya 

yang mau menikahi putri mereka, bahkan tidak peduli laki-laki itu 

masih muda atau sudah tua, yang penting kaya. Munculnya 

“makelar pernikahan” yang dapat menjodohkan anak-anak 

perempuan dengan lelaki dari Taiwan di antara komunitas 

Tionghoa Benteng, juga menambah semarak harapan yang mereka 

gantungkan pada anak-anak perempuan mereka. Jadi jelas bahwa 

kenyataan seringkali tidak sejalan dengan logika. 

 

 

Kesimpulan 

 
Dengan membandingkan teori-teori atau model kemiskinan 

yang ada dengan model kompleksitas kemiskinan Tionghoa Benteng 

dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah kemiskinan Tionghoa 

Benteng adalah masalah yang kompleks, yang tidak dapat 

dipandang hanya dari satu sudut pandang saja. Tidak dapat dilihat 

dari sudut pandang struktural saja, dari sudut pandang kultural saja, 
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atau dari sudut pandang individual. Semua aspek tersebut terlibat di 

dalamnya. Sehingga kita tidak dapat memisahkan antara satu 

dengan yang lain, ekstrim ke yang satu atau ekstrim ke yang lain.  

 

Penjelasan-penjelasan secara struktural memang sesuai dengan 

kenyataan empiris di antara Tionghoa Benteng, namun demikian 

juga halnya dengan penjelasan-penjelasan secara kultural dan 

individual. Ruang dan waktu penelitian kemiskinan yang berbeda-

beda yang menjadi dasar teori-teori terdahulu juga tidak selalu 

cocok dengan ruang dan waktu dalam kasus kemiskinan Tionghoa 

Benteng hari ini. Keberhasilan pengentasan kemiskinan yang telah 

terealisasi dengan menerapkan teori-teori sebelumnya di tempat 

dan waktu yang lain, juga tidak serta merta menjadi jaminan 

keberhasilan pengentasan kemiskinan Tionghoa Benteng. Hanya 

satu kata yang dapat diucapkan untuk memahami masalah 

kemiskinan Tionghoa Benteng, yaitu KOMPLEKS. 

 


