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Kata Pengantar

Maluku adalah wilayah 1000 pulau yang dikenal sebagai the

spicy islands and exotic marine paradise! Secara geografis luas

wilayah Maluku sekitar 712.479 Km2 terdiri dari 92.4% lautan dan

7.6% daratan. Sebagai wilayah kepulauan, Maluku mempunyai 1340

pulau dan panjang garis pantai sekitar 10.662 km. Sejak dulu Maluku

kaya akan rempah-rempah sehingga pasar ekspor hasil rempah-

rempah Maluku telah mencapai eropah 400 tahun lalu. Kini, Maluku

hanya menempati ranking ke-2 atau ke-3 sebagai provinsi termiskin di

Indonesia. Masalah ini baru menjadi perdebatan publik dan

menggelitik pemerintah sejak 2008 pada hal ranking tersebut bukan

masalah baru karena sudah terjadi selama hampir 20 tahun terakhir.

Mengapa? Kini, dimanakah produk rempah-rempah itu, termasuk ikan

tuna, mutiara dan keindahan parawisata Maluku?

Oleh karena basis sumberdaya alam Maluku adalah pertanian,

kelautan dan parawisata maka Renstra pemerintah daerah sejak 2005

adalah melakukan percepatan pembangunan dengan menetapkan

pertanian, kelautan dan parawisata sebagai sektor unggulan.

Reformasi administrasi dan birokrasi serta otonomi daerah pun telah

berhasil menciptakan 9 kabupaten dan 2 kota. Pertumbuhan ekonomi

yang sempat negatif masa kerusuhan sosial tahun 1999-2001 telah

diperbaiki dan meningkat 5,43% s.d 6% dengan inflasi sekitar 6,48%.

Bahkan nilai ekspor mencapai US $102 juta pada tahun 2009 lalu.

Namun kini output produk sektor unggulan masih dipertanyakan.

Sektor pemimpin ekonomi di Maluku adalah pertanian dan

perikanan karena menyumbang sekitar 60% ke dalam PDRB Maluku,
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disusul jasa dan perdagangan masing-masing 13% serta industri

sekitar 4%. Maka masalahnya adalah rendahnya kontribusi sektor

industri, khususnya industri pengolahan hasil pertanian dan kelautan.

Hal ini memberi gambaran bahwa komoditas yang dihasilkan sektor

kelautan dan pertanian masih dijual dalam bentuk bahan baku tanpa

sentuhan industri pengolahan sehingga nilai tambahnya masih rendah.

Petani masih menjual bahan baku dalam bentuk pala, cengkeh, kelapa

maupun hasil laut berupa tuna dan rumput laut. Oleh karena Koperasi

sebagai wadah sosial ekonomi memperkuat posisi tawar petani masih

lemah, maka pedagang/pengusaha besarlah yang meraih keuntungan

terbesar dari eksploitasi sumberdaya dan pertumbuhan ekonomi itu.

Ditinjau dari sisi sumberdaya manusia, penduduk Maluku

cenderung meningkat dari 1.451.630 jiwa (2009) menjadi sekitar 1.5

juta jiwa tahun 2010 dimana 60% adalah petani dan nelayan dengan

tingkat literasi yang cukup baik. Salah satu masalah kependudukan

adalah distribusi penduduk antar wilayah yang cukup timpang. Laju

pertumbuhan penduduk tertinggi (4%) hanya terjadi di kota Ambon,

sedangkan pertumbuhan penduduk di kabupaten lain cenderung

stagnan bahkan menurun.

Kota Ambon merupakan pintu masuk-keluar Maluku, pusat

pemerintahan, keuangan, perdagangan, transportasi, industri dan

pendidikan. Akibatnya migrasi masuk yang cukup tinggi dibanding

migrasi keluar menciptakan urbanisasi berlebih. Kepadatan kota

Ambon meningkat menjadi 28 kali rata-rata kepadatan provinsi

Maluku. Persebaran penduduk di kabupaten/kota lain pun belum

merata dan lebih terpusat di kota-kota kabupaten sehingga desa makin

ditinggalkan generasi muda. Akibatnya tidak hanya kesenjangan
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informasi, tetapi juga kesenjangan mutu sumberdaya manusia, sosial

ekonomi dan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan

semakin besar antara kota dan desa.

Persebaran penduduk yang timpang antar pulau sebenarnya

merupakan gambaran ketimpangan pembangunan ekonomi antar

pulau/wilayah di provinsi Maluku. Nilai ketimpangan antar wilayah

adalah 0,47 (Bappeda, 2010) yang berarti hampir mendekati kategori

timpang. Hasil studi Radianto (2008) menunjukkan bahwa

ketimpangan antar wilayah di Maluku berkisar antara 0,56-0,63

(dalam skala Wiliamson antara 0=merata dan 1=sangat timpang). Hal

ini berarti ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah terkait

erat dengan ketimpangan persebaran penduduk.  Dalam hal ini

berlakulah prinsip ‘dimana ada gula di situ ada semut’. Artinyai

penduduk akan cenderung mencari wilayah yang memberikan

peluang lapangan kerja yang lebih luas.

Hal menarik lain adalah bahwa investasi swasta dan

Pendapatan Asli Daerah cenderung menciptakan ketimpangan (walau

jumlahnya kecil dibanding dana dari pemerintah pusat), sedangkan

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

cenderung mendorong pemerataan antara wilayah (Radianto, 2008).

Pernyataan ini perlu dikritisi sejauhmana DAU dan DAK yang

dikelola daerah tingkat kabupaten telah menciptakan investasi dan

lapangan pekerjaan. Di era otonomi seharusnya berlaku prinsip

‘people follow money’. Kenyataannya, penduduk Maluku (dan luar

Maluku) tidak berurbanisasi ke ibu kota kabupaten tetapi cenderung

berurbanisasi ke ibu kota provinsi-Ambon). Artinya DAU dan DAK

yang diserahkan dibawah otonomi pemerintahan kabupaten belum
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berhasil menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan bagi

masyarakat, khususnya di tingkat kecamatan dan desa. Hal ini antara

lain karena sebagian besar (75%) DAU merupakan sumber utama pos

pembiayaan rutin dan rendahnya investasi dari dunia usaha (swasta)

yang berdampak terhadap lambatnya penciptaan lapangan kerja.

Sebenarnya struktur ekonomi Maluku masih bertumpu pada

sektor primer (pertanian dan kelautan) yang digerakkan oleh dana

pemerintah. Peran sektor swasta masih rendah bahkan diduga

investasi dan kegiatan sektor swasta masih tergantung dari dana

pemerintah daerah. Maka persoalan ketimpangan tidak hanya

ketimpangan spasial antar wilayah pulau, desa dan kota, tetapi juga

ketimpangan pengetahuan, informasi dan antara si kaya dan si miskin

(the have and the have not).  Kesenjangan antar wilayah tampaknya

juga diikuti oleh tingkat pengangguran persisten yang tinggi (tidak

termasuk penganggur terselubung) walau cenderung menurun dari

10,38% pada tahun 2009 menjadi 9,13% pada tahun 2010.

Terlepas dari berbagai kemajuan pembangunan infrastruktur

fisik yang telah dicapai pemerintah, kemiskinan masih tetap menjadi

masalah krusial kemanusiaan dan moral yang belum terselesaikan.

Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dan

pemberdayaan masyarakat yang selama ini dengan alokasi

pembiyaaan yang besar dan massif, baik dari pemerintah pusat

maupun daerah, tampaknya belum menyentuh akar permasalahan

kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Maluku masih tergolong tinggi

walau cenderung menurun dari 28,23% pada tahun 2009 menjadi

27,77% pada tahun 2010 dan menurun tajam menjadi 23% tahun
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2011. Namun demikian, angka kemiskinan tersebut masih dua kali

lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional. Maka Maluku masih

tergolong provinsi ketiga termiskin di Indonesia setelah Papua dan

Papua Barat. Sebenarnya, jika kota Ambon yang memiliki angka

kemiskinan cukup rendah yakni sekitar 7% dieliminasi, maka rata-rata

angka kemiskinan di 10 kabupaten/kota lain di Maluku masih cukup

tinggi yakni berkisar antara 30% dan 39% pada tahun yang sama.

Pada tingkat nasional pun jumlah penduduk miskin cenderung

menurun menjadi 12,5% (31 juta jiwa). Standar ukuran miskin yang

digunakan oleh BPS identik dengan pengeluaran Rp210000 per kapita

per bulan atau Rp7000/hari. Di Maluku standar ukuran kemiskinan

diterapkan di senilai Rp217559 per kapita per bulan. Hasil kajian

menunjukkan bahwa di kota Ambon ternyata pengeluaran rumah

tangga penduduk miskin mendekati standar BPS yakni rata-rata

senilai Rp7500/kapita/hari.  Masalahnya, standar ini mungkin terlalu

rendah untuk hidup di kota Ambon dan di pulau lainnya hanya tepat

untuk penduduk miskin yang benar-benar miskin absolut.

Implikasinya perlu mendefinisikan kembali standar ukuran

kemiskinan (redefining standard) nasional dan menyesuaikan  dengan

perspektif dan konsep standar kemiskinan masyarakat lokal. Dalam

hal ini kemiskinan tidak hanya memiliki dimensi ekonomi (materi)

tetapi juga non ekonomi (non materi) seperti kapabilitas individu dan

sosial, kebebasan, social inclusion serta kelestarian lingkungan.

Jika 12,5% penduduk miskin nasional dan 23% penduduk

miskin di Maluku adalah miskin absolut dan oleh karena garis

kemiskinan tersebut sangat sensitif, maka sebenarnya perlu dipahami

pada jumlah sama terdapat penduduk yang tergolong hampir miskin
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dan rentan menjadi miskin ketika terjadi inflasi barang kebutuhan

pokok. Hal ini semakin penting karena sebagian besar kebutuhan

dasar penduduk di Maluku adalah produk impor dengan biaya

transaksi mahal karena aksessibilitas dan ketersediaan sarana

transportasi yang terbatas dan nilai tukar petani semakin lemah.

Berdasarkan temuan lapang, angka kemiskinan rumah tangga

di pedesaan Maluku ternyata lebih tinggi dari rata-rata kemiskinan di

provinsi Maluku.  Angka kemiskinan di pedesaan Maluku bahkan ada

yang mencapai  lebih dari 60%. Namun demikian, berbeda dengan

kemiskinan di daerah kontinental, kemiskinan di pedesaan Maluku

bukanlah kemiskinan pangan (absolut) tetapi lebih tepat disebut

kemiskinan uang tunai dan gizi berimbang. Dalam hal ini rumah

tangga di pedesaan Maluku masih cukup pangan walaupun belum

beragam dan memenuhi standar gizi berimbang, tetapi rumah tangga

petani dan nelayan sangat sulit memperoleh uang tunai karena akses

dan posisi tawar lemah terhadap lembaga keuangan dan pemasaran

hasil pertanian dan kelautan.

Dari perspektif sosiologis, kemiskinan yang terkait erat

dengan ketimpangan spasial, pengetahuan dan informasi,

aksessibilitas, sosial dan ekonomi dan pengangguran merupakan

ketidakadilan yang menciptakan struktur social ekonomi dan

persaingan usaha tidak sehat, kecemburuan sosial dan social distrust

antar kelompok sosial. Hal ini dapat memicu potensi konflik laten

yang sewaktu-waktu, cepat atau lambat, dapat berubah menjadi social

disorder dan konflik sosial yang manifest. Hal ini penting dipahami

mengingat sosiobudaya masyarakat pulau kecil memiliki struktur

komunitas tersegregasi, sensitif konflik dan rentan bencana alam.
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Tantangannya adalah bagaimana mencapai target pemerintah daerah

menurunkan angka kemiskinan secara berkualitas dari 27,7% tahun

2011 menjadi 12,5% tahun 2013 atau 5% per tahun. Ini target luar

biasa karena laju penurunan angka kemiskinan tercepat umumnya

paling tinggi 2,5% per tahun.

Dalam rangka merespon permasalahan pembangunan dan

kemiskinan di provinsi Maluku maka Gubernur Maluku menciptakan

suatu visi baru: Mewujudkan Maluku yang Makmur dan berkeadilan

ekonomi serta berkelanjutan. Inti dalam visi tersebut adalah

pembangunan sektoral dengan melakukan suatu terobosan pemikiran

dan aksi berupa percepatan pembangunan Maluku antara 2011 s.d

2025. Focus kebijakan dan program adalah percepatan pengembangan

komoditas unggulan berbasis gugus pulau sesuai Master Plan

pengembangan ekonomi Maluku (Bappeda 2011). Pertimbangan visi

dan kebijakan tersebut adalah efisiensi dan efektifitas pembiayaan

yang diperkirakan berdampak pada penciptaan investasi yang

mendorong penciptaan lapangan kerja dengan tenaga kerja terampil,

menciptakan daya saing dan menurunkan jumlah penduduk miskin.

Disamping pendekatan pembangunan sektoral komoditas

unggulan, satu hal lagi yang belum berhasil dilakukan adalah

pendekatan pembangunan wilayah. Dalam hal ini nilai APBD Maluku

selama ini terlalu kecil karena hanya mempertimbangkan variabel

luas wilayah darat dan jumlah penduduk. Jika nilai APBD sekitar 600

miliar rupiah per tahun maka 50% kemungkinan akan habis untuk

pembiayaan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Oleh karena keterbatasan lahan di Jawa, maka pengembangan wilayah

khususnya wilayah laut perlu menjadi prioritas di masa kini di
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Kawasan Timur Indonesia (Tjondronegoro, 1999). Implikasinya, nilai

pembiayaan (APBD) Maluku seharusnya tidak hanya berdasarkan 7%

wilayah daratnya tetapi juga termasuk 93% wilayah lautnya.

Pertimbangannya adalah Undang-Undang Tata Ruang No.24/1992,

Hukum Laut dalam Konvensi PBB 1982 dan prinsip dasar

pembangunan negara kepulauan yang berkeadilan dan berkerakyatan.

Kecuali itu percepatan penanggulangan kemiskinan perlu

dimulai dari persepsi yang sama mengenai masalah kemiskinan di

pulau-pulau kecil dikalangan politisi, akademisi dan swasta. Hal ini

berarti setiap kebijakan seharusnya berbasis kajian yang terfokus pada

penciptaan investasi, lapangan kerja dan perbaikan produktifitas

penduduk miskin.  Jika tidak demikian, maka program penurunan

kemiskinan sulit dicapai bahkan kemiskinan di pedesaan makin

mendorong brain drain dan urbanisasi berlebih, sehingga kota rentan

menyimpan potensi konflik laten karena ketidakadilan ekonomi.

Lebih jauh, kebijakan yang terus bias kota akan melemahkan

sumberdaya manusia pertanian, hilangnya genetik dan kearifan lokal,

rendahnya produksi dan akan mengancam kedaulatan pangan di

pulau-pulau kecil.

Di sisi lain kota Ambon akan semakin padat dan cenderung

menciptakan kemiskinan perkotaan yang semakin meningkat. Tanpa

penataan kota yang baik dan transformasi budaya bersih dan cinta

lingkungan maka degradasi lingkungan berupa kerusakan daerah

tangkapan air, permukiman kumuh, sampah disertai kemacetan dan

kesemrawutan sistim transportasi sehingga kota tidak menarik.

Bahkan sudah waktunya pemerintah provinsi perlu bekerjasama

dengan pemerintah kota untuk menata kota Ambon dengan sebagai
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kota industri jasa parawisata dan pendidikan. Ini menjadi tantangan

bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota yang menjadikan

kota Ambon sebagai water front city yang indah karena diapit oleh

dua teluk dan perbukitan. Kota Ambon juga menjadi kota transit

karena satu-satunya pintu masuk-keluar Maluku. Salah satu solusi

lain adalah memindahkan ibukota provinsi Maluku dari Ambon ke

pulau lain (Seram atau Buru) demi pemerataan pusat pembangunan

daerah dan mengurangi urbanisasi berlebih di kota Ambon.

Akhirnya, buku ini menggambarkan kondisi nyata (existing

condition) kemiskinan yang dimulai dari tingkat nasional dan secara

spesifik mengupas kemiskinan di pedesaan pulau-pulau kecil Maluku.

Bab pertama buku ini mendiskusikan gambaran kemiskinan pada

dunia global dan nasional. Bab kedua mendiskusikan kemiskinan di

tingkat provinsi dan bab ketiga menganalisis kesenjangan desa-kota.

Enam bab berikutnya secara khusus mendalami kemiskinan di 5

pulau-pulau kecil berbeda. Aspek budaya dan refleksi ukuran

kemiskinan dibahas pada dua bab berikutnya. Dua bab terakhir

mendiskusikan masalah keberlanjutan dan strategi penanggulangan.

Semoga kehadiran buku ini memperkaya referensi dan

pemahaman bahnkan menginspirasi pembaca secara etis dan spritual

agar lebih peduli dan secara intelektual lebih aktif mencari solusi

bagaimana menurunkan jumlah penduduk miskin, khususnya di pulau

kecil, kawasan Timur dan Barat Indonesia.

Ambon, Desember 2011

Penulis
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Bab 1
Kemiskinan: Masalah Global dan Lokal

Poverty is a weapon of mass destruction!

1. Pendahuluan

Salah satu masalah krusial dalam pembangunan di negara-

negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, adalah kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di dunia adalah sekitar 1,4 miliar jiwa

dengan pendapatan kurang dari 1,25 dollar AS per hari (Shah, 2008)

dan diperkirakan sekitar 27000 jiwa meninggal setiap hari karena

kemiskinan. Dengan demikian kemiskinan telah menjadi sebuah

senjata pembunuh massal umat manusia di muka bumi.

Selama ini pertumbuhan ekonomi dianggap menjadi tujuan

pembangunan. Kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan

kekayaan sumberdaya alam melimpah tidak menjadi jaminan

rendahnya angka kemiskinan. Hal penting adalah bahwa kemiskinan

tidak mudah diturunkan dalam waktu singkat karena pengalaman

kecepatan menurunkan kemiskinan di berbagai negara umumnya

kurang dari 2% per tahun. Maka penurunan jumlah penduduk miskin

tidak bisa instant tetapi terencana, gradual dan berkelanjutan dan

memerlukan kerjasama di berbagai jenjang, mulai dari tingkat lokal,

nasional, regional maupun global.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Millenium PBB di New

York, 189 negara telah sepakat mengurangi jumlah penduduk miskin

(pendapatan < 1 dollar AS /hari). Sebagai salah satu dari 8 agenda

Piagam Millenium Development Goals (MDGs), eradicate extreme

poverty and hunger, angka kemiskinan dunia tahun 2015 diharapkan

turun menjadi setengah dari 1,2 miliar orang miskin tahun 2000

(United Nations, 2009). Maka pada tingkat nasional pemerintah harus
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menurunkan angka kemiskinan dari 18% tahun 2000 dan menjadi 9%

tahun 2015. Tujuannya adalah menata sistim pembangunan ekonomi

yang berkeadilan dan berkerakyatan.

Bab ini akan diawali mendiskusikan kemiskinan global dan

lokal, kemudian jebakan deprivasi dan kemiskinan serta diakhiri

bagian penutup. Sebelumnya, ada penting mengingat kembali visi

Susilo Bambang Yudhoyono mengenai prosperity, peace, justice dan

democracy. Mengenai kemiskinan Yudhoyono menyatakan:

…my journeys have compelled me to do something to help
the poor..allocate more funds to the needies, to provide
them better basic healthcare..and providing better
education..to escape them from the cycle of poverty. The
faces of poor families desperate for a government that will
listen to their pleas for help.  It is for them that … I aim to
make economic recovery my number one priority in my first
hundred days in office (Yudhoyono, 2004:14-15).

2. Masalah Kemiskinan global dan lokal

2.1. Definisi kemiskinan

Secara sederhana, miskin (absolute) berarti tidak mampu

memenuhi kebutuhan pokok anggota keluarga baik berupa pangan

maupun non pangan (Tjondronegoro, 1996). Badan Pusat Statistik

menentukan garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran rumah tangga

yang nilainya sekitar Rp 211726 (Maret 2010) atau Rp 233740per

kapita per bulan (Maret 2011). Maka seseorang disebut miskin jika

pengeluarannya kurang dari sekitar Rp8000/ hari. Berdasarkan ukuran

itu, jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun sediktar 1 juta

dari 31,02 juta (13,33%) tahun 2010 menjadi 30,02 juta tahun 2011

(Kompas 1/7/2011). Sesungguhnya, 30 juta jiwa tersebut adalah
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miskin absolut dan 30 juta jiwa lagi tergolong penduduk rentan

miskin sehingga jumlah penduduk miskin mencapai 60 juta jiwa.

Berbeda dengan BPS, Bank Dunia memberikan definisi

kemiskinan yang lebih komprehensif, meliputi kebutuhan dasar,

deprivasi kesejahteraan dan ketidakcukupan kapasitas untuk hidup

lebih baik. Oleh karena itu kemiskinan dapat diukur dengan

mendefinisikan ukuran kesejahteraan individu dan mendefinisikan

batas kemiskinan. Definisi kemiskinan menurut Bank Dunia:

Poverty is pronounced deprivation in well-being, and
comprises many dimensions. It includes low incomes and
the inability to acquire the basic goods and services
necessary for survival with dignity. Poverty also
encompasses low levels of health and education, poor
access to clean water and sanitation, inadequate physical
security, lack of voice, and insufficient capacity and
opportunity to better one’s life (World Bank, 2010).

Dalam The Millennium Summit (September 2000), pemimpin

dunia mengadopsi the United Nations Millennium Declaration, yakni

komitmen negara terhadap a new global partnership guna

mengurangi angka kemiskinan ekstrim dan menetapkan target pada

tahun 2015 sebagai the Millennium Development Goals (MDGs).

Berdasarkan data World Bank (2006), kemiskinan global

telah menurun secara signifikan dalam kurun waktu 25 tahun terakhir

antara tahun 1981 dan 2005. Jika digunakan perhitungan standar

kemiskinan sekitar US $ 2 per hari, maka angka kemiskinan global

menurun sekitar 20%.  Jika standar kemiskinan US $1.25 per hari

maka kemiskinan global turun sekitar 15%, yakni dari 40% pada

tahun 1990 menjadi  sekitar 25% pada tahun 2005 (Gambar 1).
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Gambar 1. Grafik penurunan kemiskinan global
(Sumber, http://worldbank.org/INTPOVERTY/ diakses 28 Juli 2010)

Standar kemiskinan memang tidak seragam. Apabila standar

kemiskinan yang digunakan adalah US $1.25 per hari, maka ada tiga

kawasan di dunia yang dikategorikan memiliki angka kemiskinan

tinggi yakni antara 52% dan 58%. Disamping itu ada tiga kawasan

lainnya yang memiliki angka kemiskinan rendah yakni antara 2% dan

11% pada tahun 1990. Kawasan di dunia yang memiliki angka

kemiskinan tertinggi meliputi Sub-Sahara Afrika,  Asia Timur dan

Pasifik serta Asia Selatan, sedangkan kawasan di dunia dengan angka

kemiskinan terendah adalah Eropah dan Asia Tengah, Afrika Utara

dan Timur Tengah, Amerika Latin dan Karibia.

Dari sisi nilai PDB dan pertumbuhan ekonomi, Indonesia

mungkin tergolong new emerging industrial countries. Namun

demikian jika dilihat dari angka kemiskinannya sekitar 13%
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2.2. Laju penurunan kemiskinan

Hal menarik pada tiga kawasan kemiskinan tersebut adalah

percepatan penurunan angka kemiskinan di kawasan yang memiliki

angka kemiskinan tinggi berlangsung lebih cepat yakni antara 0,5%

dan 2,5% per tahun, dibanding di kawasan yang memiliki angka

kemiskinan rendah, yakni antara  0,04% dan 0,20% per tahun.

Penurunan angka kemiskinan yang paling cepat terjadi di kawasan

Asia Timur (termasuk Indonesia) dan Pasifik yakni dari 54,7% tahun

1990 menjadi 16,8% tahun 2005 atau turun sekitar 2,5% per tahun

(Gambar 2). Berdasarkan data tersebut, target penurunan angka

kemiskinan global yang dapat dicapai selama ini umumnya berkisar

antara terendah 0,04% dan tertinggi sebesar 2,50% per tahun.

Gambar 2. Perkembangan penduduk miskin di berbagai kawasan
dunia dengan pendapatan: kurang dari US $1.25/ hari (Sumber:

http://siteresources.worldbank.org)
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Selain itu, percepatan penurunan angka kemiskinan semakin

sulit dilakukan pada kawasan (negara) yang sudah memiliki angka

kemiskinan cukup rendah-kurang dari 10%. Hal ini juga memberikan

tiga indikasi penting: (1) kemiskinan akan selalu ada di tiap bangsa;

(2) kemiskinan mungkin hanya bisa dikurangi tetapi tidak bisa

dientaskan secara tuntas; dan (3) kecepatan pengurangan kemiskinan

paling tinggi 2,5% per tahun.

Gambar 3 menunjukkan peta kemiskinan global di berbagai

negara di belahan bumi. Sebenarnya Angka persentase kemiskinan di

Indonesia berkisar 10% s.d 20%, masih lebih rendah dibanding angka

kemiskinan di berbagai negara sedang berkembang lain. Bahkan di

beberapa negara Afrika angka kemiskinan bahkan melebihi 60%.

Gambar 3. Peta penduduk miskin di berbagai negara di dunia
(Sumber: Shah, 2008)

Keterangan:    a =10%-20%;  b =20%-30%;  c =30%-40%;
d =40%-50%; e =50%-60%;  f  > 60%;   g  < 10%
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Namun demikian standar kemiskinan yang digunakan di

negara sedang berkembang umumnya antara 1,25 dollar AS/ kapita

per hari sedangkan di Indonesia hanya sekitar 0,8 dollar

AS/kapita/hari, terlepas dari 14 kriteria miskin menurut BPS.  Jika

standar yang digunakan 2 dollar AS per hari maka jumlahnya menjadi

dua kali lipat.  Jadi masalahnya standar ‘garis kemiskinan’ yang
digunakan di Indonesia tampaknya terlalu rendah. Apalagi jika

diterapkan pada masyarakat di pulau-pulau kecil dimana harga

kebutuhan pokok cukup tinggi karena sebagian besar kebutuhan

pokok yang diimpor dari luar daerah.

Dikaitkan dengan dengan kemiskinan global, kemiskinan di

Indonesia pernah mencapai 40% pada tahun 1997 ketika terjadi krisis

multidimensi, baik politik, sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, situasi

sosial politik yang tidak stabil dan konflik sosial merupakan salah

satu faktor penentu meningkatnya kemiskinan karena harga pangan

dan non pangan meningkat tajam bersamaan dengan pemberhentikan

hubungan kerja. Dalam satu dekade terakhir, kemiskinan di Indonesia

cenderung menurun secara gradual dari 24% tahun 1999 menjadi 15%

tahun 2009 dan 13,36% tahun 2010 dan diperkirakan sekitar 12,5%

tahun 2011 (Gambar 4).

Laju penurunan angka kemiskinan di Indonesia rata-rata 0,9%

per tahun selama 10 tahun terakhir. Angka ini jauh lebih rendah

dibanding negara  Vietnam dan China yang memiliki laju penurunan

kemiskinan masing-masing sebesar 2,6% dan 1,4% per tahun. Bahkan

Negara tetangga, Malasya, mampu menurunkan angka kemiskinan

dari 74% tahun 1970 menjadi 6% tahun 1994 (2,7%/tahun) secara

konsisten dan berkelanjutan (Hadinoto dan Retnadi, 2007).
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Angka kemiskinan di Indonesia masih 30% tahun 1994. Pada

tahun 2011 kemiskinan di Indonesia diperkirakan turun lagi menjadi

12,5% dan tahun 2013 diperkirakan oleh Bappenas (2011) sekitar

10,5% -11,5%. Artinya, besarnya penurunan angka kemiskinan di

Indonesia umumnya mengikuti trend global yakni berlangsung

perlahan. Hal ini akal karena kebijakan percepatan penurunan

kemiskinan di Indonesia tidak konsisten.

Gambar 4. Perkembangan angka kemiskinan di Indonesia (Sumber Pidato
Presiden RI di TVRI, 6/3/08; BPS, 2010; Menko Ekonomi, dalam TV One, Metro
TV, 3/01/2011; BPS, 2011).

Jadi, secara global dan lokal, kemiskinan dapat diperburuk

oleh beberapa kondisi yang kompleks dan saling terkait satu sama

lain. Beberapa diantaranya adalah kondisi sumberdaya alam (natural),

kultural dan struktural, termasuk bencana alam, gejolak sosial politik,
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harga minyak naik, macetnya kredit properti di Amerika Serikat,

krisis finansial dan ekonomi serta meningkatnya harga pangan pokok

(khususnya beras, kedelai dan tepung terigu) karena perubahan iklim

global yang menurunkan produktifitas pertanian. Akibatnya produksi

turun sedang permintaan masih tinggi dan harga barang akan naik.

Hal ini akan menjadi pemicu kenaikan harga barang lain yang

memperburuk daya beli penduduk miskin.

Krisis finansial tahun 2008-2009 yang lalu diperkirakan telah

berdampak terhadap perlambatan penurunan angka kemiskinan

bahkan diduga telah meningkatkan jumlah penduduk miskin. Hal ini

dapat dilihat dari kecenderungan harga pangan dunia yang relatif

menurun di negara maju tetapi di negara miskin harga pangan justru

meningkat dua kali lipat. Sebagai contoh, harga pasar dunia

komoditas pangan jagung menurun dari US $ 200/MT menjadi

US$150/MT antara Juli 2008 dan November 2009, tetapi di negara

miskin seperti Kenya harga jagung justru meningkat dari US$200/MT

menjadi US$400/MT dalam kurun waktu yang sama.

Peningkatan harga pangan akan mempengaruhi struktur

pengeluaran penduduk miskin karena struktur pengeluaran yang

semakin dominan untuk kebutuhan pangan dibanding non pangan.

Kebutuhan non pangan utama antara lain air bersih dan sanitasi,

kesehatan, pendidikan, termasuk lack of voice orang miskin.

Peningkatan harga pangan pokok akan berdampak terhadap

peningkatan harga barang lain, sehingga akan mengurangi daya beli

penduduk miskin. Maka kemiskinan sangat erat terkait dengan

ketahanan pangan, nutrisi, malnutrisi dan kelaparan secara bersamaan

yang berakibat kerusakan lingkungan dan munculnya terorisme.



10

Oleh sebab itu, orang miskin dilarang sakit karena setiap hari

harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Penduduk miskin tidak ada kesempatan, akses, termasuk kepercayaan

untuk memperoleh bantuan material, teknis dan ketrampilan dari

organisasi pemerintah, termasuk lembaga keuangan maupun swasta

(Soedjatmoko, 1982, dalam Soedjatmoko, 2009). Persoalannya kini

adalah affirmative action pemerintah membebaskan penduduk miskin

agar kebijakan dan program tidak terjebak dalam kayalan kemegahan

atau delusion of grander (Soemantri, 2007, dalam Ismawan, 2011).

2.3. Kategori kemiskinan

Berdasarkan ukuran pengeluaran pangan dan non pangan,

jumlah penduduk miskin ternyata masih dominan (64%) di daerah

perdesaan, tetapi penurunan jumlah penduduk miskin lebih cepat dan

lebih banyak di perkotaan. Lebih jauh, tingkat kedalaman dan

keparahan kemiskinan di kota dan desa turun masing-masing dari 2,5

(2009) menjadi 2,21 (2010) dan dari 0,68 menjadi 0,58 pada periode

yang sama (Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut desa dan
kota di Indonesia, 2010

Daerah Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) Jumlah
penduduk
miskin
(Juta)

Persentase
penduduk
miskin
(%)Makanan

Bukan
Makanan Total

Perkotaan 163077 69912 232989 11,10 9,87

Perdesaan 148939 43415 192354 19,93 16,56
Kota +
Desa 155615 56111 211726 31,02 13,33
Sumber: BPS, 2010 dalam http://dds.bps.go.id/IP_Maret2011, diakses 25
November 2011.
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Ukuran kemiskinan lain yang pernah digunakan untuk

masyarakat petani yang hidup di daerah pedesaan Jawa adalah luas

pemilikan tanah pertanian sebagai aset modal (capital asset) paling

berharga bagi penduduk desa. Batas kecukupan (tidak miskin) adalah

memiliki, mengusahakan atau menguasai paling tidak 0,5 hektar

untuk sawah beririgasi dan 0,7 hektar untuk lahan kering. Sejauhmana

hal ini berlaku di wilayah pulau-pulau kecil masih perlu diteliti.

Tabel 2. Tolak ukur tingkat kecukupan petani di pedesaan Jawa

Peneliti Tahun

Ukuran kecukupan (hektar)
Setara
beras/

kap/thn

Besar
RMT

(orang)

Sawah
Tegalan Pekarangan

Irigasi
Tadah
hujan

Hasselman 1914 - 0,7+ 1,4 - - 5

Bennett 1961 0,5 - 2,0 - - 5

Soedarwono 1971 - 0,7+ - 0,3 240 5

Penny &
Singarimbun

1973 - 0,7+ - 0,3 240 5

Sajogyo 1974 - - - - 240*) 5

Hart
1978/
1986

0,58
2xpa-

nen/ thn

- - - 310 3,87

Hardjono
1987/
1990

0,36
(3 kali
panen
/thn)

- - - 325 4,25

Sumber: Wahono (1994). *) Melarat <180 dan <270 eqivalen beras/kapita/tahun masing-masing
untuk desa dan kota; Sangat Miskin antara 180 s.d 239 (desa) dan antara 270 s.d 359 (kota);
Miskin 240 s.d 319 (desa) dan 360 s.d 479 (kota); Tidak miskin (kecukupan) ≥ 320 (desa) dan ≥
480 eqivalen beras per kapita/tahun.

Disamping ukuran BPS, Sajogyo pernah mengembangkan

kriteria kemiskinan berdasarkan ukuran setara beras untuk satu rumah

tangga yang dibedakan di pedesaan dan perkotaan. Dalam hal ini,
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penduduk miskin dibedakan atas empat kategori (Sajogyo, 1978

dalam Tjondronegoro, 1990) yakni melarat (destitute), sangat miskin

(very poor), miskin (poor) dan tidak miskin (self-sufficient). Ukuran

masing-masing kategori dapat dikonversi kedalam pendapatan per

kapita per tahun (rumah tangga) setara beras.  Batas seseorang atau

rumah tangga dinyatakan dalam kategori kecukupan atau tidak miskin

jika pendapatan per kapita setara dengan nilai ≥ 320 kg beras di
pedesaan dan ≥ 480 kg beras di perkotaan. Harga beras yang
digunakan adalah harga beras yang berlaku di daerah setempat.

Menurut Webster (1989), pendekatan ukuran kemiskinan

menggunakan kebutuhan pokok mempunyai beberapa kelemahan:

a) Estimasi kebutuhan kalori hanya ditujukan kepada rata-rata

rumah tangga, belum atas dasar komposisi anggota rumah

tangga, umur dan jenis kelamin

b) Peningkatan harga pangan tidak diikuti oleh peningkatan jumlah

kalori atau peningkatan harga kebutuhan non beras (minyak,

pakaian, perumahan, dll) lebih tinggi daripada harga beras

c) Tingkat dan jenis kebutuhan akan berbeda-beda menurut budaya

dan perkembangan masyarakat

Salah satu alternatif solusi terhadap kelemahan ukuran

tersebut adalah mengukur kemiskinan dengan analisis deprivasi relatif

(relatif deprivation).  Dalam hal ini ukuran kemiskinan ditentukan

oleh individu dan masyarakat yang bersangkutan. Rumah tangga

disebut miskin jika hidup dibawah standar atau terdeprivasi secara

relatif, baik sosial dan material.  Dalam hal ini, ukuran kemiskinan

diperluas dengan konsep yang berasal dari masyarakat setempat

sehingga dinamis dan spesifik sesuai kebutuhan masyarakatnya.
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Penentuan kategori kemiskinan di pedesaan selama ini lebih

ditekankan pada sisi akibat. Tampaknya indikator ekonomi berupa

pendapatan per kapita merupakan indikator utama ukuran kemiskinan.

Implikasinya adalah solusi kemiskinan lebih fokus ‘mengobati untuk
mengurangi rasa sakit’ (tindakan kuratif) daripada tindakan preventif.

Oleh sebab itu, solusi kemiskinan perlu mengenali akar penyebabnya

yakni jebakan deprivasi.

3. Jebakan deprivasi dan kemiskinan

Chambers (1988) menyebutkan adanya lima unsur deprivasi

yang menghasilkan lingkaran kemiskinan yang tak berujung (the

vicious cycle of poverty).  Keterkaitan antar kelima dimensi deprivasi

tersebut menghasilkan 20 pola kemungkinan hubungan kausal yang

dalam keadaan negatif membentuk jaringan perangkap orang masuk

ke dalam kemiskinan dan kemelaratan.

Gambar 5. Jejaring keterkaitan jebakan deprivasi

Gambar 5 memperlihatkan lima dimensi jebakan deprivasi

yang terkait dengan kemiskinan materi, kelemahan fisik, isolasi,

Tidak berdaya

Kelemahan
fisik

Kemiskinan
materi

Kerawanan
Isolasi
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kerawanan dan ketidakberdayaan. Kemiskinan materi meliputi

ketiadaan modal, tanah, produktifitas rendah, punya hutang, tidak

cukup makanan dan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Kelemahan fisik menyangkut rasio ketergantungan yang tinggi pada

tenaga kerja dewasa aktif karena tenaga kerja dewasa lain tidak aktif

oleh karena sakit, cacat, migrasi, kurang gizi dan kesehatan buruk.

Isolasi (isolation) berkaitan dengan tempat tinggal terpencil,

komunikasi dan transportasi buruk, tingkat buta huruf tinggi, anak-

anak tidak bersekolah, tidak menghadiri pertemuan desa dan kalaupun

hadir hanya diam saja serta pelayanan pemerintah sangat terbatas,

khususnya kesehatan dan penyuluhan pertanian.

Kerawanan (vulnerability) merupakan dimensi deprivasi yang

berkaitan erat dengan situasi dimana hanya memiliki sedikit simpanan

(tabungan) untuk mengatasi keadaan darurat (panen gagal, anggota

keluarga sakit) atau biaya untuk perkawinan terbatas sehingga

terpaksa menjual harta atau barang produktif seperti tanah, ternak dan

aset modal penting lainnya.

Dimensi terakhir, ketidakberdayaan, menunjuk kepada

kondisi dimana anggota keluarga tidak mengenal hukum dan hak-hak

mereka, berada pada posisi lemah pada saat menjual hasil produksi,

harga produk dan tenaga ditentukan oleh pedagang dan elit setempat.

Mountjoy (1978) menentukan penyebab kemiskinan berawal dari

langkanya modal, kemudian berakibat pada produktifitas rendah,

pendapatan rendah, daya beli dan tabungan rendah yang berakhir pada

kegagalan pembentukan modal (capital formation).

Menurut Sondakh (1994) ada empat penyebab kemiskinan

yang terjadi bersamaan, yakni tabungan rendah, pendidikan rendah,
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gizi rendah dan production squeeze. Tabungan rendah mengakibatkan

investasi dan produksi rendah.  Pendidikan rendah berakibat pada

kesempatan yang rendah dan upah rendah.  Gizi rendah menciptakan

sumberdaya manusia yang produktifitas dan produksi rendah.

Intervensi pemerintah seringkali justru mendorong pemerintah dan

swasta menguras atau memerah sumberdaya alam dan produksi

daerah (production squeeze) dengan bagi hasil yang tidak adil. Semua

penyebab tersebut akan mengakibatkan satu hal yakni pendapatan

rendah, daya beli serta posisi tawar lemah. Salah satu penyebab

kemiskinan yang jarang disebutkan adalah perilaku korupsi yang

tampak dari buruknya pelayanan publik dan banyaknya kasus-kasus

korupsi (Guntur Kusmayano, Deputi Fungsional Pencegahan KPK

Pusat, dalam Kompas, 2010). Kini Indonesia masih merupakan

negara terkorup di Asia Pasifik dengan indeks persepsi korupsi 2,8

(pada skala 0=paling korupsi s.d 10=tanpa korupsi) atau menempati

ranking 110 dari 180 negara. Dalam waktu yang sama (2011)

Indonesia masih menanggung beban utang sebesar Rp1733 trilun atau

Rp7,2 juta/orang.

Kemiskinan memiliki paling tidak 7 penyebab (Ismawan,

2011) yakni warisan penjajahan, ketidakstabilan pemerintahan,

jebakan ketergantungan, devaluasi mata uang, korupsi, bencana alam,

kerusakan lingkungan. Semua penyebab saling terkait sehingga

evaluasi dampak program kemiskinan perlu dilihat holistik. Di

Indonesia, pemerintah menyatakan bahwa kemiskinan terus menurun

karena pembiayaan penanggulangan kemiskinan yang terus

meningkat hampir empat kali lipat, dari 19 triliun tahun 2004 menjadi

80 triliun tahun 2008 (Pidato Presiden di TVRI, (6/3/2008), Prioritas
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penggunaan anggaran adalah pendidikan gratis, asuransi kesehatan,

dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Anggaran

PNPM adalah Rp 3 miliar /kecamatan (2007) dan  tahun 2008 naik

400% di 5263 kecamatan di Indonesia. Tahun 2011 target PNPM

meliputi 6662 kecamatan dengan target guna menurunkan kemiskinan

menjadi 10,5%-11,5% tahun 2012 dan 8%-10% tahun 2014 (Menko

Kesra, Metro TV, 14/9/2011). Di provinsi Maluku anggaran PNPM

mencapai Rp160 miliar tahun 2011 dan Pengembangan Usaha

Agribisnis Pedesaan (PUAP) mencapai Rp100 juta/desa.

4. Kemiskinan dan kesenjangan antar provinsi dan antar pulau

Kemiskinan kini menjadi masalah global dan lokal. Pada

tataran global ada sekitar 1,4 miliar penduduk miskin dari 7 miliar

penduduk dunia, sebagian besar ditemukan di kawasan sub-Sahara

Afrika dan Asia Selatan serta Asia Tenggara dan Pasifik. Pada tataran

nasional, kemiskinan cenderung menurun menjadi sekitar 13% tahun

2010. Hal menarik yakni adanya disparitas kemiskinan dan gini ratio

yang cukup tinggi antar provinsi (Tabel 3 dan Gambar 6). Jika

provinsi Papua/Papua Barat tidak hanya memiliki angka gini sebagai

gambaran kesenjangan social ekonomi dan spasial yang cukup tinggi

tetapi juga menempati ranking ke-1/ke-2 provinsi termiskin,

sedangkan Maluku selalu menempati ranking ke-2 atau ke-3, bahkan

provinsi termiskin diantara 7 provinsi kepulauan di Indonesia. Jika

dianalisis menurut kawasan pulau, provinsi Maluku dan Papua

merupakan dua wilayah (pulau) termiskin di Indonesia. Angka

kemiskinan di Maluku dan Papua sekitar dua kali lipat lebih tinggi

dibanding kemiskinan 5 kawasan pulau lain (Tabel 4).
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Tabel 3. Persentase kemiskinan menurut provinsi di Indonesia, 1990-2010

No Provinsi 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2010

1 Papua 24.2 21.2 54.8 41.8 40.8 37.5 36.8

2 Papua Barat - - - - - - 35.7 34.9

3 Maluku 23.9 19.5 46.1 34.8 32.3 28.2 27.7

4 NTT 24.1 21.8 20.6 46.7 30.7 28.2 23.3 23.0

5 Gorontalo - - - - 32.1 29.1 25.0 23.2

6 Aceh (NAD) 15.9 13.5 10.8 14.8 29.8 28.7 23.5 21.0

7 NTB 23.2 19.5 17.6 33.0 27.8 25.9 22.8 21.6

8 Sulawesi Tengah - 10.5 8.2 28.7 24.8 21.8 19.0 18.1

9 Sulawesi Tenggara 10.8 8.5 29.5 24.2 21.5 18.9 17.1

10 Bengkulu - 13.1 9.4 19.8 22.7 22.2 18.6 18.3

11 Lampung 13.1 11.7 10.7 29.1 24.1 21.4 20.2 18.9

12 Jawa Tengah 17.5 15.8 13.9 28.5 23.1 20.5 17.7 16.6

13 D.I.Yogyakarta 15.5 11.8 10.4 26.1 20.1 19.0 17.2 16.8

14 Jawa Timur 14.8 13.3 11.9 29.5 21.9 20.0 16.7 15.3

15 Sumatra Selatan 16.8 14.9 10.7 23.5 22.3 21.0 16.3 15.5

16 Sulawesi Barat - - - - - - 15.3 13.6

17 Kalimantan Barat 27.6 25.1 22.0 26.2 15.5 14.2 9.3 9.0

18 Sumatera Utara 13.5 12.3 10.9 16.7 15.8 14.7 11.5 11.3

19 Sulawesi Selatan 10.8 9.0 8.0 18.3 15.9 15.0 12.3 11.6

20 Jawa Barat 13.9 12.2 9.9 19.8 13.4 13.1 12.0 11.3

21 Maluku Utara - - - - 14.0 13.2 10.4 9.4

22 Sumatera Barat 15.0 13.5 8.8 13.2 11.6 10.9 9.5 9.5

23 Kepulauan Riau - - - - - 11.0 8.3 8.05

24 Riau 13.7 11.2 7.9 14.0 13.6 12.5 9.4 8.7

25 Sulawesi Utara 14.9 11.8 10.6 18.2 11.2 9.3 9.8 9.1

26 Jambi - 13.4 9.1 26.6 13.2 11.9 8.8 8.3

27 Kalimantan Timur - 13.8 9.2 20.2 12.2 10.6 7.7 7.7

28 Kalimantan Tengah - 20.9 11.2 15.1 11.9 10.7 7.0 6.8

29 Bangka Belitung - - - - 11.6 9.7 7.5 6.5

30 Banten - - - - 9.2 8.9 7.6 7.2

31 Kalimantan Selatan 21.2 18.6 14.3 14.4 8.5 7.2 5.1 5.21

32 Bali 11.2 9.5 4.3 8.5 6.9 6.7 5.1 4.9

33 DKI Jakarta 7.8 5.7 2.5 4.0 3.4 3.6 3.6 3.5

Indonesia 15.1 13.7 17.5 23.4 18.2 16.0 14.2 13.3

Sumber, *)BPS dalam Tambunan, 2010. **)BPS, Berita Resmi Statistik No.43/07/Th.XII, 1Juli
2009/IP_Maret2011, dalam www.bps.go.id, diakses 26 September 2011
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Gambar 6.  Gini ratio menurut provinsi di Indonesia (BPS, Kemenkokesra
2011)
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Tabel 4. Jumlah dan persentasi penduduk miskin menurut pulau di Indonesia

Pulau

Jumlah (000) Persen (%)*

Kota Desa
Kota +
Desa Kota Desa Kota + Desa

Sumatera 2135.75 4315.91 6451.66 10.63 13.80 12.56

Jawa 7518.72 9208.27 16726.99 9.32 16.12 12.14

Bali Nusa 658.13 1415.78 2073.91 12.63 17.57 15.63

Kalimantan 265.44 704.11 969.55 4.49 8.70 6.92

Sulawesi 354.98 1789.98 2144.58 6.00 15.35 12.20

Maluku &
Papua 113.74 1538.52 1652.26 5.70 35.20 25.95

Indonesia 11046.76 18972.57 30018.95 9.23 15.72 12.49
Sumber: BPS, 2011 )*Angka persen dari total penduduk

Masalahnya, masyarakat di provinsi Papua dan Maluku

seharusnya menjadi prioritas utama dalam pengentasan kemiskinan.

Kenyataannya, pemerintah pusat masih menghitung nilai APBD

menurut luas wilayah darat dan jumlah penduduk. Pada hal 93%

wilayah Maluku adalah lautan dan jumlah penduduknya hanya sekitar

1,5 juta jiwa dengan tingkat kepadatan rendah (25 jiwa/km2).

Akibatnya APBD Maluku sangatlah kecil dan tidak cukup untuk

membangun infrastruktur dasar yang layak di pulau-pulau kecil.

Akibatnya, percepatan pengentasan kemiskinan di Maluku dan Papua

tergolong yang paling lambat dibanding provinsi lain. Pada hal Papua

dan Maluku memiliki sumberdaya alam  cukup melimpah. Mengapa

demikian? Apakah ini terkait dengan kondisi geografis, mutu

sumberdaya manusia dan lemahnya kapasitas daerah membangun

global partnership dan investasi menciptakan interconnected intra-

antar pulau untuk pengentasan kemiskinan?
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Bab 2
Kemiskinan di Provinsi Maluku

We can not solve problems by using the same
kind of thinking we used when we created them (A. Einstein)

1. Pendahuluan

Jika bab terdahulu telah didiskusikan secara umum

kemiskinan pada jenjang global dan nasional, maka untuk memahami

masalah percepatan pengentasan kemiskinan lebih spesifik wilayah,

bab ini akan membahas pengentasan kemiskinan pada jenjang lebih

kecil yakni di Maluku, salah satu provinsi termiskin di Indonesia

selama 20 tahun terakhir. Solusi kemiskinan dimasa kini belum

tercapai, kemungkinan karena kita, seperti kata Einstein, masih sering

menggunakan paradigma berpikir lama untuk solusi masalah

kemiskinan masa kini. Bab ini membahas target menurunkan angka

kemiskinan, sebab-sebab kemiskinan dan kebijakan anti kemiskinan.

Potensi sumberdaya alam dan laju penurunan kemiskinan serta

karakteristik kemiskinan Maluku dibahas pada bagian akhir.

2. Target penurunan kemiskinan Maluku

Pada awal tahun 2011 pemerintah daerah mempertanyakan

validasi kemiskinan di Maluku yang memiliki 1034 pulau tergolong

sebagai provinsi ke-3 termiskin di Indonesia. Pemerintah daerah

(politisi) terganggu oleh angka kemiskinan 28% dan indikator

kemiskinan berupa konsumsi beras dan bahan bakar minyak karena

anggapan sebagian besar penduduk Maluku masih mengkonsumsi

non beras dan menggunakan kayu bakar.
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Terlepas dari argumentasi demikian, pada tahun-tahun

sebelumnya angka kemiskinan Maluku sebenarnya lebih dari 30%

(kecuali di kota Ambon), bahkan ranking ke-2 termiskin selama 20

tahun terkahir (lihat Tabel 3, hal 17) tetapi pemerintah daerah tidak

begitu serius memperdebatkannya. Masalahnya pada akhir-akhir ini

kemiskinan memiliki dimensi politik dimana politisi (pemerintah dan

DPR) merasabertanggung jawab penuh terhadap kemiskinan.

Kemiskinan semakin bersifat sensitif karena diduga terkait isu korupsi

dan dianggap menjadi indikator kegagalan pembangunan.

Dalam terminologi, ukuran angka persentase kemiskinan

tertinggi memang ditemukan di Kawasan Timur Indonesia, tetapi

secara absolut, jumlah penduduk miskin masih terbesar di pulau Jawa

(Sumarto and Widyanti, 2008). Berbeda dengan di Jawa, provinsi

Maluku mempunyai rentang kendali yang luas dan kendala

aksessibilitas. Sumberdaya terbatas, jarak antar pulau yang jauh, dan

transportasi laut yang terbatas berakibat mahalnya biaya transaksi

maupun transportasi antar pulau. Hal ini akan melemahkan daya beli

petani yang tergolong petani aktif secara ekonomi (economically

active poor farmer) sehingga sering terjebak dalam deprivasi, isolasi,

ketakberdayaan dan intervensi kebijakan yang kurang tepat.

Provinsi Maluku merupakan wilayah kepulauan tetapi

sebagian besar penduduknya yang berjumlah sekitar 1,5 juta jiwa

tahun 2010 terdiri dari petani dan masyarakat pesisir bukan hidup dari

laut tetapi hidup dari usaha ganda yakni pertanian dan kelautan.

Artinya, laut dan pulau sama pentingnya bagi rumah tangga petani

dan nelayan. Oleh karena itu pemerintah daerah provinsi Maluku

menyusun strategi pembangunan laut-pulau (laut dan pulau sama
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pentingnya) dengan membagi 11 wilayah kabupaten/kota kedalam 12

gugus pulau1. Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi

daerah, maka sejak tahun 2005, pemerintah daerah Maluku telah

menentukan komoditas unggulan pada setiap gugus yakni pala,

cengkeh, mutiara, tuna, rumput laut dan parawisata. Namun sejauh

ini, belum ada satu pun produk unggulan pertanian rakyat yang bisa

dijadikan sebagai ‘icon’ daya saing daerah, kecuali ‘enclave industry’
kelautan ikan beku (Anton, pers.comm, 2010), mutiara dan kakao

milik swasta. Kini Maluku sedang menghadapi masalah krusial

kemiskinan dengan persentase sekitar dua kali lipat angka kemiskinan

nasional. Pada tahun 2011 provinsi Maluku masih merupakan

provinsi ketiga termiskin di Indonesia walaupun angka kemiskinan

mungkin lebih baik dibanding tahun 2006.

Gambar 7 menunjukkan kondisi umum peta kemiskinan di

berbagai wilayah provinsi di Indonesia pada tahun 2006. Pada tahun

tersebut sebagian besar provinsi di Indonesia yang mempunyai angka

kemiskinan > 20% yakni Maluku, Papua, Papua Barat, Gorontalo,

Kendari, Jawa Tengah, Lampung, Aceh, NTT dan NTB. Pada tahun

2009 Maluku ranking provinsi miskin ketiga setelah Papua dan Papua

Barat. Dalam kondisi demikian pemerintah daerah membuat target

1 Konsep gugus pulau pada awalnya digunakan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku untuk
menjangkau wilayah pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif. Konsep ini kemudian
dikembangkan Bappeda Provinsi Maluku untuk pembangunan kawasan dan ekonomi di Maluku.
Ke-12 Gugus Pulau (GP) itu adalah: (1) GP Buru; (2) GP Seram Barat; (3) GP Seram Utara; (4)
GP Seram Timur; (5) GP Seram Selatan; (6) GP Banda; (7) GP Ambon dan PP Lease; (8) GP
Kepulauan Kei; (9) GP Kepulauan Aru; (10) GP Kepulauan Tanimbar; (11) GP Kepulauan
Babar; dan (12) GP Kepulauan PP Terselatan.
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spektakuler yang hanya mungkin dicapai dengan program-program

dan terobosan baru yakni menurunkan kemiskinan dari 27,7% tahun

2010 menjadi 12,5% tahun 2013 atau 5% per tahun. Jika tidak, maka

kemiskinan dapat saja turun drastis tetapi tidak berkualitas karena

tidak memperbaiki taraf hidup penduduk miskin.

Gambar 7. Peta persentase penduduk miskin menurut provinsi di Indonesia
(World Bank, 2006)

Jika pemerintah daerah provinsi Maluku mampu menurunkan

jumlah penduduk miskin dengan laju maksimum sekitar 2%/tahun

maka pengurangan kemiskinan propinsi Maluku masih membutuhkan

minimum 7 tahun agar menyamai angka persentase kemiskinan

nasional. Artinya kemiskinan Maluku sebesar 12,5% terwujud tahun

2017. Hal ini pun tentu tidak mudah karena  laju kecepatan penurunan

kemiskinan di Indonesia hanya sekitar 1% s.d 1,5% per tahun. Target
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tersebut, kecuali ada  terobosan kebijakan dan program luar biasa,

seperti Vietnam dan China, akan sangat sulit tercapai. .

3. Mengapa miskin?

Dibanding provinsi lain, Maluku memang menghadapi

konflik sosial berkepanjangan selama 1999 s.d 2004 yang

mengakibatkan pertumbuhan ekonomi hingga -1,6% tahun 2001.

Menurut (Alcock 1997), penyebab kemiskinan ada dua: patologis dan

struktural. Pada penyebab pertama, kemiskinan itu seperti suatu

penyakit dan penyakit tersebut ada pada penduduk miskin itu sendiri

berupa ketidakmampuan dan lingkaran deprivasi budaya. Penyebab

kedua adalah faktor-faktor di luar diri penduduk miskin, yakni

kombinasi silang antara proses kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi

dan politik yang berperan sebagai mesin produksi kemiskinan.

Jika ada kegagalan mengidentifikasi kemiskinan, maka itu

sebenarnya adalah kegagalan politisi dan birokrat. Alasannya politisi

dan pemerintah memiliki otoritas hukum, politik dan kekuasaan atas

kekuatan ekonomi. Jika tidak, maka dilemanya adalah paradox

kebijakan anti kemiskinan. Hal yang bahaya dalam kebijakan anti

kemiskinan adalah jika dalam waktu bersamaan terjadi kolaborasi

politisi, pemerintahan dan pengusaha dan menyatu menjadi dwi atau

tri-tunggal menciptakan birokrasi koruptif, privatisasi dan liberalisasi

yang berpihak pada usaha besar dan pasar tenaga kerja upah murah.

Pada dasarnya ada berbagai hubungan yang kompleks antar

indikator kemiskinan. Pertama, kondisi pendidikan, pengetahuan dan

ketrampilan rendah yang berdampak pada jenis pekerjaan tidak

menentu, buruh kasar dan atau rentan menjadi pengangguran. Kedua,

akses terbatas meraih kesempatan bekerja dan berusaha. Lebih jauh,
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pola pewarisan tanah yang cenderung menimbulkan fragmentasi

pemilikan telah menciptakan skala ekonomi usahatani yang kurang

layak, rumah tangga tunakisma (landless) dan buruh tani.

Ketiga, sebagian penduduk miskin hidup lebih sulit

khususnya janda atau wanita kepala rumah tangga. Golongan

penduduk demikian memiliki tantangan psikologis berat karena harus

mencari nafkah keluarga sendirian. Keempat, rendahnya pendapatan

rumah tangga oleh karena penggunaan teknologi konvensional, posisi

tawar lemah dan nilai tukar petani yang semakin rendah, akan

menurunkan daya beli dan sulitnya memiliki cadangan modal untuk

pengembangan usaha. Pendapatan rendah tersebut selanjutnya

berakibat gizi buruk dan kualitas sumberdaya manusia yang kurang

produktif dan sensitif terhadap berbagai jenis penyakit.

Dengan demikian, penduduk miskin tidak memiliki akses dan

kapasitas keluar dari lingkaran kemiskinan itu. Mereka terjebak dalam

deprivasi kemiskinan (Chambers, 1983) khususnya aksessibilitas,

isolasi dan ketidakberdayaan. Maka intervensi kebijakan politik anti

kemiskinan yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk

mencari akar penyebab (bukan akibat) agar keluar dari kemiskinan.

4. Kebijakan anti kemiskinan

Selama ini kebijakan kemiskinan didesain menurut ‘blue

print’ pemerintah pusat. Salah satu bentuk alternatif intervensi
kebijakan yang terlupankan adalah tidak melibatkan institusi atau

kelembagaan lokal sejak awal proses mengidentifikasi masalah,

kebutuhan, dan merencanakan kegiatan hingga pelaksanaan serta

evaluasinya (Bastiaensen, De Herdt and D’exelle 2005).
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Kelembagaan dimaksud bukan bangunan fisik semata, tetapi

bangunan sosial yang mengandung sejumlah nilai-nilai, norma dan

aturan yang diyakini masyarakat. Pembangunan dan intervensi

kebijakan yang membebaskan dan memberdayakan akan lebih efisien

dan efektif jika sejak awal berbasis pada kelembagaan lokal.

Pada aras kebijakan, ada paradox kebijakan anti kemiskinan

di Indonesia, karena mengikuti pola pemikiran kaum neo-liberalis dan

konservatif sekaligus. Dalam perspektif neo-liberalis (Alcock, 1997),

negara tidak mengintervensi pasar untuk melindungi produsen

(petani) dan peduduk miskin. Prinsipnya, menanggulangi kemiskinan

lebih baik diserahkan kepada penduduk miskin itu sendiri. Intervensi

negara hanya akan memperburuk situasi yakni menciptakan

ketergantungan dan mengabaikan kemandirian. Kebijakan ini tampak

dari kebijakan pemerintah yang pernah mencabut subsidi pupuk untuk

petani, mencabut subsidi minyak tanah dan membiarkan harga beras

ditentukan oleh pasar sesuai hukum permintaan dan penawaran.

Kenyataannya, mereka yang memiliki modal kuat, khususnya

pedagang antar pulau di pualu kecil, senantiasa memiliki posisi tawar

yang lebih kuat dalam menentukan harga.

Sebaliknya, kebijakan kaum konservatif berpendapat bahwa

penduduk miskin tidak akan mampu menanggulangi masalah mereka

sendiri karena tidak akan berdaya (vulnerable) menghadapi kekuatan

ekonomi pasar. Dalam hal ini ada keyakinan bahwa kemiskinan

adalah produk dari pasar bebas sehingga penderitaan penduduk

miskin merupakan tanggung jawab pemerintah dan politisi dan oleh

sebab itu harus diatasi oleh negara.
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Pemerintah tampaknya lebih memilih kebijakan konservatif

bahwa penduduk miskin memerlukan intervensi (bantuan) negara,

khususnya kebijakan sosial untuk melawan arus ekonomi pasar. Maka

negara harus mengintervensi dengan mengidentifikasi, menyeleksi

dan memberi bantuan kepada penduduk miskin. Masalahnya, bantuan

sering hanya sebatas mengurangi rasa sakit (relieving poverty) dan

tidak sampai menyembuhkan. Kebijakan konservatif juga memiliki

bias, yakni salah sasaran dimana mereka yang lebih kaya (the have)

kemungkinan terpilih sedangkan mereka yang benar-benar miskin

(the have not) tidak terpilih untuk mendapatkan bantuan. Bias terjadi

karena pencarian data penduduk miskin ditentukan sepihak oleh

pemegang kekuasaan yang sarat dengan nilai nepotisme.

Berbagai bentuk bantuan pemerintah antara lain dimulai dari

Dana Inpres Desa Tertinggal sebesar Rp20 juta per desa untuk usaha

produktif. Program ini paling tidak telah menghidupkan perputaran

uang di desa (Mubyarto, 1996). Selanjutnya ada sejumlah program

berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Untuk Orang Miskin

(Raskin), Pupuk Bersubsidi, dan Bantuan karena kenaikan Bahan

Bakar Minyak (BBM), PNPM dan Pengembangan Usaha Agribisnis

Pedesaan (PUAP) sekitar Rp100 juta per desa. Kebijakan dan

program demikian merupakan upaya pemerintah melindungi

penduduk miskin dari posisi lemah terhadap pasar.  Namun demikian,

kebijakan tersebut memiliki kelemahan yakni penduduk miskin

cenderung semakin tergantung kepada bantuan.

Masalah lain adalah lemahnya seleksi penduduk miskin dan

penguatan kelembagaan organisasi gabungan kelompok tani.

Akibatnya banyak program salah sasaran (Charles, pers. Comm.,



28

2011) dan dana yang telah diterima pun sering disalahgunakan

peruntukannya. Masalah kemiskinan pada tahun ini seringkali

merupakan masalah yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya

karena kebijakan telah menjadi rutinitas tanpa inovasi. Program

kemiskinan menjadi program ketergantungan bantuan tanpa

menciptakan kemandirian berbasis potensi sumberdaya lokal.

5. Potensi sumberdaya alam dan kemiskinan

Kekayaan sumberdaya alam memang tidak memberikan

jaminan rendahnya angka kemiskinan. Provinsi Maluku sejak 400

tahun silam sudah dikenal di Eropa sebagai daerah kaya sumberdaya

alam khususnya rempah-rempah (pala dan cengkeh). Disamping

kekayaan di darat, luas laut Maluku terhitung seluas 658294, 69 km2

memiliki kekayaan potensi ikan laut sekitar 1.640.030 ton per tahun

yang tersebar di 3 lokasi yakni laut Banda, Arafura dan Seram.

Namun tingkat pemanfaatan potensi ikan laut tersebut diperkirakan

baru mencapai 40% (BKPMD Promal, 2007).

Kekayaan sumberdaya alam Maluku diikuti pula dengan

angka pertumbuhan ekonomi yang relatif semakin membaik. Data

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku membaik secara

berarti, dari minus 1,58% (-1.58%) tahun  2001 menjadi 4% tahun

2004. Pada tahun 2005-2007 pertumbuhan ekonomi cenderung

meningkat terus menjadi 5,07% tahun 2005 dan sekitar 6,17% tahun

2007 (Bappeda Promal, 2008). Angka pertumbuhan ekonomi tersebut

diikuti nilai ekspor Maluku yang diperkirakan rata-rata US $

82,847,900 atau sekitar Rp 828,5 miliar per tahun antara 2003 dan

2005 (BKPMD Promal, 2007). Sebagian besar produk ekspor adalah
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hasil laut, perkebunan dan kehutanan. Negara tujuan ekspor

terpenting bagi Maluku adalah Singapura dan Thailand karena

menyerap 70% nilai ekspor Maluku, disusul Jepang dan China

masing-masing 18% dan 10%.  Taiwan, Hongkong, Amerika dan

negara lain hanya mengimpor kurang dari 1% nilai ekspor Maluku.

Namun kualitas pertumbuhan ekonomi Maluku perlu

dipertanyakan mengingat kesenjangan dan kemiskinan yang cukup

tinggi. Pendapatan per kapita, misalnya, sekitar Rp 3,26 juta/tahun

pada hal nilai upah minimum sektor pertanian saja sekitar Rp 6 juta

per tahun. Pemerataan yang terjadi ternyata karena otonomi daerah

bukan disebabkan nilai investasi dan ekspor (Radianto, 2007). Angka

persentase penduduk miskin Maluku memang cenderung menurun

perlahan tetapi masih cukup tinggi yakni 27,7% tahun 2010 dan turun

drastis menjadi 23% tahun 2011 (Gambar 8).

Pasca kerusuhan sosial, jumlah penduduk miskin  meningkat

signifikan dari tahun 2005 ke 2006 sehubungan dengan kenaikan

harga minyak dunia dan nasional.  Tingkat kemiskinan kemudian

menurun kembali menjadi 29.88% pada tahun 2008. Sebenarnya

kemiskinan provinsi Maluku menggambarkan angka rata-rata yang

belum tentu representasi dari daerah kabupaten/kota. Jika dianalisis

per kabupaten/kota, hanya kota Ambon memiliki tingkat kemiskinan

lebih rendah (6%-7%), sedang di 10 kabupaten lain, seperti kabupaten

Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat daya dan Kepulauan Aru

masih mempunyai angka kemiskinan antara 30% dan 40%.
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Gambar 8. Perkembangan tingkat kemiskinan di Maluku dan Indonesia
(Sumber BPS Maluku, 2009; Harian Siwalima, 2/7/2010; BPS, 2011)

Ketika muncul angka kemiskinan 27,77% dengan ranking

nomor tiga provinsi termiskin di Indonesia tahun 2010, kemiskinan

menjadi isu serius di kalangan pemerintah daerah dan masyarakat

Maluku. Pada hal angka kemiskinan di Maluku sebenarnya cenderung

menurun, walau perlahan, jika dibanding dengan angka kemiskinan

pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu ranking 3 atau 4 provinsi

termiskin tidaklah mengherankan. Masalahnya tidak hanya masih

tingginya angka kemiskinan tetapi juga kenapa laju percepatan

pengurangannya berjalan lambat pada hal program pembiayaan

pengentasan kemiskinan cukup besar dan massif.

Jika ditinjau lebih spesifik mengenai kemiskinan antar

kabupaten, ternyata ada kesenjangan angka persentase kemiskinan
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tertinggi (35% s.d 39%) masih tetap di tiga kabupaten yakni

Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat dan Seram Bagian Timur.

Angka kemiskinan kota Tual yang berdiri tahun 2007 mencapai

30,42% pada tahun 2009. Kedua, angka kemiskinan terendah

ditemukan di kota Ambon yakni sekitar 7%. Ketiga, tanpa angka

kemiskinan di kota Ambon, rata-rata angka kemiskinan di Maluku

jauh lebih tinggi yakni sekitar 33%.

Kecuali itu, kepadatan penduduk kota Ambon mencapai 800

jiwa/km2 atau 27 kali lebih padat dibanding rata-rata kepadatan

penduduk Maluku. Ambon juga memiliki PDRB 2,1 kali lebih tinggi

dan Indeks Pembangunan Manusia kota Ambon adalah 78,25 atau 1,1

kali lebih tinggi dibanding kabupaten/kota lain di Maluku tahun 2009.

Angka kemiskinan di kabupaten/kota sebenarnya masih tinggi (33%)

tetapi rendahnya angka kemiskinan di kota Ambon merupakan faktor

penentu penurunan rata-rata angka kemiskinan di provinsi Maluku

menjadi 28.23% tahun 2009 dan 23% tahun 2011.

Berdasarkan data kemiskinan yang tersedia maka laju

pengentasan atau pengurangan kemiskinan di Maluku dalam kurun

waktu 9 tahun (2002-2010) adalah 0.81%/tahun dan 1.07%/tahun

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2006-2010). Uniknya, Bappeda

provinsi Maluku mentargetkan penurunan kemiskinan dari 27.8%

(2010) menjadi 12.5% (2013) atau 5%/tahun. Pada tahun 2010-2011

angka kemiskinan Maluku menurun tajam menjadi 23% atau turun

hampir 5%/tahun (Harian Ameks 22/12/2011). Bagaimana bisa?

Jika dilihat laju kemiskinan per kabupaten dalam kurun waktu

4 tahun terakhir (2006-2009), maka laju penurunan kemiskinan

tercepat terjadi di kabupaten Maluku Tenggara Barat (2,26%) yang
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memprioritaskan pengentasan kemiskinan dalam program

pembangunan pada setiap Dinas/Kantor/Badan, disusul kabupaten

Maluku Tengah (1,93%), Maluku Tenggara (1,78%) dan Seram

Bagian Barat (1,62%).

Gambar 9. Perkembangan angka kemiskinan menurut kabupaten dan kota di
provinsi Maluku, 2006-2009 (Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2010/2011).

Keterangan: MTB=Maluku Tenggara Barat/Maluku Barat Daya; Aru=Kepulauan Aru;
SBT=Seram Bagian Timur; SBB=Seram Bagian Barat; Malra=Maluku Tenggara;
Malteng=Maluku Tengah;

Kabupaten Seram Bagian Timur dan Buru memiliki laju

penurunan kemiskinan antara 1,3% dan 1,4% per tahun. Sebaliknya,

laju pengurangan kemiskinan per tahun yang terendah bahkan negatif

terjadi di kabupaten Kepulauan Aru (-0,08%) dan kota Ambon (-

0,07%). Hal ini menunjukkan lambatnya program pengentasan

kemiskinan di pedesaan serta munculnya gejala meningkatnya angka

kemiskinan di wilayah perkotaan, khususnya di kota Ambon, Tual

dan Dobo.
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Masalahnya adalah adanya kesenjangan pendapatan antara

kota dan kabupaten maupun antara kota dan desa serta antara rumah

tangga berpendapatan tinggi dan mereka yang berpendapatan rendah.

Tahun 2010 pendapatan rata-rata perkapita di provinsi Maluku adalah

Rp 4,9 juta/kapita/tahun. Nilai ini 5 kali lebih rendah dari rata-rata

pendapatan perkapita nasional (US $3000). Pada tingkat pendapatan

per kapita demikian atau sekitar Rp333333 per kapita/bulan, maka

penduduk di Maluku sebenarnya berada diatas ‘garis kemiskinan’
(Rp217559/kapita/bulan). Kenyataannya, sekitar 28% penduduk

Maluku masih hidup dibawah ‘garis kemiskinan’. Artinya ada

kesenjangan (ketidakmerataan) pendapatan antara rata-rata nasional

dengan provinsi, kabupaten/kota dan antar pulau dan desa.  Hal ini

tidak terbaca dari angka-angka pertumbuhan ekonomi atau Produk

Domestik Bruto (PDB) atau rata-rata pendapatan per kapita per tahun

yang cukup tinggi. Ukuran PDB merupakan ukuran jangkauan

(broad) tetapi tidak memberi informasi mengenai kedalaman (depth)

kemiskinan.

Jika angka kecepatan atau laju pengentasan kemiskinan di

Maluku mencapai 5% tahun 2010/2011 melebihi laju penurunan

kemiskinan tertinggi di kawasan Asia Timur yakni rata-rata

2,5%/tahun, maka hal ini merupakan prestasi luar biasa. Masalahnya,

menurut Kepala Bidang Analisis dan Neraca Wilayah BPS Maluku,

penurunan angka kemiskinan tersebut diduga tidak berkualitas

(Harian Ameks 22/12/2011). Artinya sebagain besar kebijakan dan

program anti kemiskinan masih ‘tidak berkeadilan’ karena banyak
salah sasaran yakni rumah tangga yang tergolong tidak miskin.
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Jika tidak ada upaya atau terobosan baru pengentasan

kemiskinan berkualitas di Maluku maka diperkirakan persentasi

kemiskinan mungkin menurun perlahan tetapi jumlah penduduk

miskin semakin meningkat.  Kecuali itu, kesenjangan pendapatan

semakin besar dan Maluku semakin tertinggal dari provinsi lain,

khususnya provinsi yang ada di kawasan Timur, seperti provinsi Nusa

Tenggara Timur, Maluku Utara, Gorontalo dan Papua serta Papua

Barat maupun diantara 7 provinsi kepulauan.

Dalam upaya melakukan terobosan untuk percepatan

penanggulangan kemiskinan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

menganggarkan Rp927,82 miliar untuk kesejahteraan nelayan

(Kompas, 30/6/2011).  Pelaksanaannya diatur dengan Kepres No 10

Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan

Program Pro-Rakyat yang melibatkan 11 Kementerian/Badan. Target

program membebaskan dari kemiskinan sekitar 7,87 juta jiwa nelayan

di 10640 desa miskin di wilayah pesisir atau 25% dari 31 juta

penduduk miskin di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun (2011 s.d

2014) atau 8,3%/tahun. Program ini juga tergolong spektakuler tetapi

sangat sulit tercapai tanpa melakukan terobosan baru yang radikal.

Dengan target percepatan 7 kali lebih cepat dari laju

penurunan kemiskinan konvensional ternyata program utama

Kementerian tersebut adalah membebaskan nelayan dari kemiskinan

dengan cara membangun rumah murah, gudang pendingin, stasiun

pengisian bahan bakar, fasilitas sekolah, Puskesmas, skema kredit dan

bantuan kapal besar berbobot mati 30 ton serta bantuan dana

langsung. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, adalah sulit

mencapai target pengentasan kemiskinan berkelanjutan jika dilakukan
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dengan target serba cepat dan tidak fokus. Akibatnya ada dugaan

program hanya bantuan temporer yang menghamburkan dana publik,

kecuali koordinasi 11 kementerian tersebut membuktikan hasilnya.

6. Karakteristik kemiskinan di Maluku

Berdasarkan observasi dan kajian lapangan, ada beberapa

faktor penyebab kemiskinan di provinsi kepulauan Maluku yang

dikenal memiliki kekayaan sumberdaya alam yang cukup melimpah.

Pertama, petani Maluku tergantung pada teknologi konvensional dan

belum menguasai teknologi, modal dan ketrampilan baru yang adaptif

dan inovatif untuk mengoptimalkan sumberdaya alam lokal. Kedua,

sebagai akibat yang pertama maka, walaupun pertanian memberikan

kontribusi terbesar (37%) terhadap PDRB Maluku, petani dan nelayan

Maluku tidak berdaya (tidak memiliki posisi tawar yang kuat)

menghadapi monopoli sub-sistem distribusi input produksi di hulu

maupun sub-sistem pemasaran di hilir yang dikuasai sepenuhnya oleh

elit kapitalis lokal dan nasional. Petani hanya menerima harga rendah

yang ditentukan sepihak oleh pedagang antar pulau.

Ketiga, sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor

pertanian dengan kecenderungan menurun yakni 77% tahun 2003 dan

74% tahun 2004, sementara jumlah penduduk miskin di luar pertanian

cenderung meningkat dari 23% ke 26% pada waktu yang sama.

Namun demikian sektor pertanian masih menjadi tumpuan harapan

60% rakyat Maluku dan 42% angkatan kerja Indonesia sementara

sektor industri dan jasa belum siap menampung luapan atau limpahan

tenaga kerja dari pertanian dan pedesaan. Intinya, investasi industri

berbasis pertanian (agroindustri) diikuti perbaikan lapangan kerja dan
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upah (Tambunan, 2010) di pedesaan merupakan kunci mengurangi

kemiskinan di pedesaan dan perkotaan.

Keempat, berdasarkan status dan tempat bekerja penduduk

miskin di provinsi Maluku, ternyata 83% bekerja di sektor informal,

13% di sektor formal dan 4% tidak bekerja. Tumbuhnya sektor

informal di pusat kota yang cenderung meningkat, khususnya kota

Ambon, merupakan cermin rendahnya investasi padat tenaga kerja

dan terbatasnya daya tampung pekerjaan di sektor formal. Sektor

informal yang banyak digeluti masyarakat adalah pedagang kaki lima,

pedagang asongan, warung makan, dan jasa transportasi.

Kelima, oleh karena biaya hidup yang tinggi di perkotaan, ada

dugaan pendapatan di sektor informal tidak jauh berbeda dari

pendapatan pertanian di pedesaan (Tambunan, 1995) sehingga

berakibat pada terciptanya kantong kemiskinan perkotaan (Harris,

1989; Harris dan White, 2005).  Tuna wisma, pekerja anak, pengemis,

sektor informal seperti pedagang kaki lima dan tukang ojek. Slum

area dan polusi serta penduduk yang semakin padat di kota Ambon

merupakan bukti adanya kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Keenam, kemiskinan di pulau-pulau kecil Maluku juga

berkaitan dengan rentang kendali alam laut-pulau yang cukup luas,

isolasi karena keterbatasan akssessibilitas serta rentan bencana alam

dan konflik sosial. Pulau kecil juga memiliki budaya berorientasi

pulau yang sering disebut memiliki budaya kebersamaan yang tinggi

tetapi juga menyimpan potensi konflik laten karena kecemburuan

sosial dan ketidakadilan. Budaya agraris-gotong royong dan rasa

berbagi (reciprocity) masih dominan ditemukan di pedesaan Maluku

tetapi juga lemah dalam budaya industri yang berorientasi etos kerja
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keras serta menghargai kemauan, keberhasilan dan prestasi individu

(needs of achievement). Dalam hal ini ada social capital (Dasgupta

dan Serageldin, 2000) yang memiliki sisi positif sekaligus negatif

yakni menyukai kebersamaan dan berbagi tetapi tidak menyukai

adanya persaingan dan penghargaan prestasi individu.

Ketujuh, ciri kemiskinan di Maluku juga ditandai oleh

banyaknya pembangunan berorientasi proyek dan ego sektoral pada

tiap Dinas/SKPD yang sangat kuat, baik di tingkat kabupaten maupun

provinsi. Dalam hal ini ada istilah ‘memproyekkan orang miskin yang
masih aktif secara ekonomi (economical active poor)’. Pembangunan
sarana dan prasarana fisik memang syarat keharusan dalam

pembangunan ekonomi daerah sekaligus insentif menarik modal dari

investor, tetapi berbagai proyek fisik rentan salah sasaran dan lebih

dinikmati oleh pelaksana proyek daripada penduduk miskin.

Kedelapan, belum ada keterkaitan pembangunan industri

berbasis pertanian yang organisasinya terkait dengan bahan baku dan

tenaga kerja dari pedesaan. Disamping itu, ada program panataan

sektor informal di perkotaan dengan menghentikan pedagang kaki

lima yang sebenarnya menciptakan lapangan kerja sendiri dan telah

menyumbang kepada penciptaan kesempatan kerja dan berusaha bagi

penduduk miskin.

7. Penutup

Angka kemiskinan di provinsi Maluku masih tinggi dan laju

penurunannya pun cenderung lambat selama kurang lebih satu dekade

terakhir. Angka kemiskinan wajar diperdebatkan dan dikritisi, tetapi

indikasi yang tidak dapat dipungkiri adalah meningkatnya jumlah
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usaha informal di perkotaan.  Disamping itu ada pengemis (anak),

tingginya jumlah anak putus sekolah, tingginya angka kematian bayi

dan balita (infant mortality rate) bersamaan dengan tingginya angka

total fertility rate karena keterbatasan tenaga dan fasilitas kesehatan.

Pemerintah daerah pun masih tergantung sepenuhnya pada

dana pemerintah pusat (DAU dan DAK) dan rendahnya jumlah

investor dan pengusaha. Ironisnya, kabupaten/kota mungkin belum

memiliki rencana strategis dan cetak biru atau road map, apalagi

Rancangan Peraturan Gubernur atau Bupati mengenai pengentasan

kemiskinan. Artinya, kemiskinan senantiasa masih menjadi wacana

tanpa aksi atau aksi tanpa solusi dan replikasi, sehingga belum terjadi

persamaan persepsi dan aksi dikalangan pemerintah dan pelaksana.

Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan perlu cetak biru,

grand design, peta jalan bahkan peraturan pemerintah daerah yang

mengikat yang terintegrasi dan diterjemahkan dalam bentuk rencana

strategis, rencana investasi dan rencana aksi provinsi dan kabupaten-

kota. Pengentasan kemiskinan provinsi dimaksud sebaiknya memiliki

lokus, dimulai dari desa berbasis pulau-pulau kecil atau gugus pulau.

Sekali lagi, koordinasi lintas sektor dan pembiayaan yang

efisien dan efektif merupakan tantangan tersulit dalam reformasi

birokrasi baik di tingkat provinsi maupun di wilayah kabupaten-kota

sebagai daerah otonom. Oleh karena itu penataan birokrasi

pemerintahan dan politik yang bersih, transparan dan akuntabel

merupakan terobosan penting dalam percepatan laju pengentasan

kemiskinan di Maluku. Sebagai wilayah pulau-pulau kecil, wilayah

tertinggal karena (sengaja) ditinggalkan dan kawasan perbatasan yang

selama ini lebih didominasi pendekatan keamanan (security) daripada
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pendekatan kesejahteraan (prosperity, maka terobosan yang tidak

kalah pentingnya adalah memperkuat posisi tawar politik dan

kemitraan di tingkat pusat dan global (national and global

partnership) untuk mendukung pembiayaan dan aksi pengentasan

kemiskinan di wilayah 1000 pulau.

Dalam Bab ini telah didiskusikan gambaran kemiskinan

provinsi Maluku dan alternatif penanggulangannya mulai dari

pembangunan masyarakat pedesaan. Bab berikut akan mendiskusikan

masalah kesenjangan antara desa dan kota sebagai salah satu realitas

dan bentuk kemiskinan di Maluku dan provinsi lain di Indonesia.

Masalah kesenjangan desa dan kota perlu diperhatikan karena dapat

merupakan salah satu pemicu ketidakstabilan sosial politik yang

menghambat laju pembangunan dan merusak lingkungan.

Akhirnya, ada beberapa pertanyaan yang perlu didiskusikan

dalam bab ini. Pertama, Maluku dikenal sebagai ‘the spices islands
and exotic marine paradise’ sebagai kawasan wisata yang indah dan

telah mengekspor rempah-rempah 400 tahun lalu ke negara eropah.

Pada saat ini, dimanakah dan bagaimanakah posisi tawar produk-

produk keunggulan dan kebanggaan rakyat Maluku itu, baik di pasar

lokal, nasional dan global?

Kedua, angka kemiskinan di provinsi Maluku bervariasi

dengan laju penurunan lambat, tetapi pada tahun 2010/2011 angka

kemiskinan menurun tajam (5%) disbanding tahun-tahun sebelumnya

yang hanya sekitar 1%/tahun. Mengapa? Ketiga, sejauhmana telah

terwujud perbaikan layanan sosial, daya saing dan kesejahteraan

masyarakat serta penurunan kemiskinan di daerah otonomi

kabupaten/kota yang lama dan baru dibentuk? Keempat, mengingat
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masyarakat di pulau-pulau kecil bersifat sensitif konflik, bagaimana

menyeleksi pemimpin yang mampu membangun harmoni sosial

dalam konteks diversity in unity and unity in diversity? Terakhir,

bagaimana memperbaiki tingkat kesenjangan ekonomi dan spasial

antar pulau di Maluku maupun antara Kawasan Barat dan Timur

Indonesia?



Bab 3
Kesenjangan Desa-Kota

The mother of revolution and crime is poverty (Aristotle)..
PDB Indonesia Rp7000 triliun dan  pendapatan per kapita 2880 dollar AS (2010), tetapi  2%
penduduk terkaya menguasai 46% aset nasional sedang 98% sisanya hanya menguasai 54%

(Puslit Ekonomi LIPI, dalam Sayidiman, (Kompas, 8/1/2011)

1. Pendahuluan

Jika bab terdahulu mendiskusikan kemiskinan di tingkat

provinsi, maka pada bab ini mendiskusikan kemiskinan pada level

yang lebih kecil yakni kesenjangan desa dan kota. Esensi kemiskinan

adalah masalah ketidakadilan karena kesenjangan. Di Indonesia,

sekitar 46% nilai PDB dikuasai 2% orang terkaya. Hal menarik lain

adalah 40 orang terkaya di Indonesia memiliki aset hampir Rp768

triliun (Indonesia Forbes, 2011) dan 70% nilai aset mereka adalah

bisnis bank, diversifikasi usaha, batu bara, minyak sawit dan

tembakau. Nilai aset tersebut kira-kira 52% dari nilai Anggaran

Pendapatan dan Belanja Nasional (sekitar Rp1480 triliun).

Hasil studi Suryadarma dkk (2006) menyimpulkan tidak ada

kesenjangan ekonomi antar suku tetapi kesenjangan desa-kota.

Menurut BPS (2011) jumlah penduduk miskin di desa adalah 9% dan

di kota 16%.  Artinya jumlah kemiskinan di desa 2 kali lebih besar

daripada di kota. Di Maluku dan Papua angka kemiskinan di desa

hampir 6 kali lebih besar daripada di kota. Implikasinya adalah,

seperti perkataan Aristoteles, menghindari agar kemiskinan jangan

sampai menjadi pemicu revolusi dan kejahatan. Bab ini akan diawali

dengan masalah interaksi desa dan kota, dilanjutkan mengenai

dominasi budaya kota atas desa serta peran pemerintah dan politisi.
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2. Masalah desa dan kota

2.1. Interaksi yang saling menegasikan

Sebelum tahun 1970an, desa-desa di Maluku disebut negeri

beserta anak desa, yakni wilayah administrasi pemerintahan terkecil

dibawah kecamatan, dipimpin kepala desa/raja, otonom, dan berpusat

pada kegiatan pertanian. Status lahan pertanian umumnya berupa

milik desa atau milik keluarga/marga. Sebaliknya, kota merupakan

kawasan yang dihuni penduduk yang lebih besar dari desa dan

berpusat pada industri, perdagangan dan jasa. Revolusi komunikasi

dan transportasi semakin membuka interaksi desa dan kota.

Masalahnya adalah interaksi antara desa dan kota saling

melemahkan atau menegasikan (Priyarsono, 2009), sehingga

kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan desa dan kota makin

besar. Disatu sisi, sumberdaya alam mungkin melimpah di desa, tetapi

investasi sangat terbatas (walau menurut kementerian daerah

tertinggal alokasi pembangunan untuk pembangunan pedesaan mulai

tahun 2008 cukup besar), produktifitas rendah dan nilai tukar produk

pertanian (petani) semakin melemah. Disisi lain, kota masih menjadi

pusat investasi industri, jasa, pemerintahan, perdagangan, perbankan,

pendidikan dan hiburan.

Akibatnya pertumbuhan ekonomi di pusat ibukota kabupaten

dan provinsi jauh lebih tinggi dibanding di kecamatan dan desa. Kota

Ambon, misalnya, mempunyai pertumbuhan terbesar yakni sekitar

6,8% per tahun. Namun kualitas pertumbuhan ini lebih dipicu oleh

konsumsi semata, karena pertumbuhan investasi pada usaha di sektor

pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian masih rendah.

Dampak otonomi daerah tampaknya belum berhasil meningkatkan
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investasi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi paling tidak telah

mendorong pemerataan pembiayaan pembangunan di tingkat (pusat)

kabupaten-kota, walau belum menyentuh penduduk miskin di desa.

Oleh karena kota menjadi pusat investasi, perdagangan dan

pemerintahan, maka penduduk desa semakin banyak membanjiri kota.

Brain drain dari daerah pedesaan tak bisa dihentikan dimana generasi

muda terdidik di desa tidak mau menjadi penganggur terdidik di desa

dan lebih memilih hidup di kota daripada tinggal di desa.

Persepsi yang dimiliki pemuda desa adalah bahwa pertanian

di desa dianggap kotor, dan bekerja sebagai petani adalah pekerjaan

inferior, tidak menjanjikan secara ekonomi dan kurang bergengsi.

Persepsi demikian bahkan semakin menguat tidak hanya dikalangan

generasi muda di desa tetapi juga tampak dari turunnya minat

mahasiswa memasuki pendidikan pertanian. Bahkan lembaga

pendidikan pertanian pun hampir melupakan desa. Maka kota menjadi

pilihan tempat pelarian generasi terdidik dari pedesaan.

2.2. Urbanisasi berlebih di perkotaan

Masalah pembangunan bias kota telah telah lama terjadi di

berbagai negara sedang berkembang termasuk di Indonesia (Lipton,

1977). Namun masalah ini kemudian semakin diperparah oleh

kegagalan dalam menerapkan ‘land reform’ serta kebijakan yang
lebih menekankan ‘teori elitist ekonomi’ (Tjondronegoro, 2008).
Pola pendekatan pembangunan desa yang masih top down, bias fisik

dan bias sektoral (Rustiadi, 2011) mengakibatkan desa dan pertanian

semakin ditinggalkan dan dimiskinkan sebagai daerah pinggiran.
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Di kota akan terjadi urbanisasi berlebih (over urbanization).

Penduduk desa akan terus berdatangan membanjiri kota karena faktor

penarik (pull factor) di kota semakin dominan baik berupa sumber

mata pencaharian maupun sarana dan prasarana dasar seperti

pendidikan, kesehatan, air dan listrik. Faktor lain adalah faktor

pendorong (push factor) berupa kesulitan kesempatan berusaha dan

bekerja di desa. Dampak negatif urbanisasi berlebih antara lain

terciptanya kemiskinan perkotaan dan daerah kumuh (slum area).

Lalu lintas kota pun makin semrawut, sistem drainase dan sanitasi

buruk, budaya semakin individualistik dan materialistik, budaya

konsumerisme meningkat sedang solidaritas sosial makin lemah.

Sistem transportasi yang rumit dan serba macet akan tercipta

karena pertambahan angkutan tidak diimbangi sistem tata kota dan

pertambahan ruas jalan. Lebih jauh pertumbuhan sektor informal

semakin cepat, khususnya para pedagang kaki lima, tukang becak dan

tukang ojek serta perparkiran. Inilah konsekwensi interaksi desa-kota

yang saling melemahkan. Ironisnya, pelaku usaha sektor informal

yang sebenarnya ‘pahlawan’ karena berani dan kreatif mencipta
lapangan berusaha dan bekerja sendiri, sering dikejar-kejar Satpol

karena dituduh penyebab macetnya lalu lintas dan merusak keindahan

kota. Maka pelaku sektor informal justru sering menjadi korban

penggusuran pengambil kebijakan  “atas nama pembangunan”.
Kecuali itu, tuntutan kebutuhan permukiman dan perumahan

semakin tinggi di perkotaan. Akibatnya pembangunan rumah menjadi

tidak terkendali baik di lahan miring, daerah konservasi, tepi pantai

dan sungai sehingga rawan erosi, longsor dan bencana alam lainnya.

Konsekuensinya status pemilikan lahan, batas-batas, pengusahaan dan
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tata guna lahan, jika tidak dikelola dengan baik, merupakan potensi

konflik laten.  Masalahnya, sangat sulit mencari lahan alternatif pada

masyarakat yang menempati lahan-lahan di areal sungai dan daerah

konservasi. Kepadatan penduduk dapat saja berakibat buruk yakni

tekanan manusia atas lahan maupun tekanan manusia atas manusia.

Urbanisasi berlebih juga telah menciptakan kantong-kantong

kemiskinan baru. Para pengemis mulai bertambah, khususnya anak-

anak. Kota menjadi sebuah ‘big village’ karena penghuninya sebagian
besar berperilaku seperti orang desa tetapi belum bisa beradaptasi

sepenuhnya dengan budaya industri kota. Kesenjangan sosial

ekonomi antara si kaya dan si miskin makin melebar diikuti degradasi

lingkungan fisik dan dekadensi moral dan mental.

2.3. Produktifitas rendah di pedesaan

Apa kaitan antara urbanisasi dan penduduk di desa? Jika

urbanisasi berlebih terus berlanjut maka desa menjadi daerah

tertinggal, ditinggalkan dan hanya dihuni oleh generasi tua yang

mengelola sumberdaya alam untuk tujuan subsistensi dengan

teknologi konvensional.  Teknologi pertaniannya low external input,

tetapi produksinya hanya cukup memenuhi kebutuhan pokok anggota

keluarga. Teknologi konvensional dalam pengelolaan lahan dan

pertambahan penduduk menyebabkan sebagian besar (70%) petani di

Maluku masih melakukan ladang berpindah.

Perilaku lahan berpindah, lahan tersebar, skala kecil dan

orientasi konsumsi sebenarnya bukanlah budaya petani (farmer) tetapi

peasant (Shanin, 1975). Oleh sebab itu petani di Indonesia termasuk

di Maluku bukan farmer (petani pengusaha modern, mandiri dan kuat)
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tetapi lebih tepat disebut sebagai peasant (Sajogyo, 2008). Dari sisi

pengamat (etik) skala ekonomi perilaku bertani mereka sering dilihat

tidak rasional, tetapi dalam perspektif petani (emik) itu sendiri maka

usahatani skala kecil, beragam, berpindah dan tersebar itu merupakan

tindakan rasional (Scott, 1983). Sebenarnya petani di pedesaan

Maluku pun berpindah lahan karena mereka tahu bahwa unsur makro

dan mikro dalam tanah tidak cukup lagi mendukung pertumbuhan

tanaman sehingga berisiko gagal panen. Oleh karena itu, demi

mempertahankan kesuburan tanah dan status pemilikan tanah, lokasi

lahan lama ditanami tanaman tahunan, sedang lahan baru mulai dicari

dengan merambah hutan desa yang masih tersedia.

Pertambahan penduduk, kebutuhan pangan dan perilaku

konsumtif yang makin cepat disatu sisi, dan adanya kemandegan

teknologi produktifitas di pedesaan di disisi lain, telah mempercepat

siklus ladang berpindah dari 6-9 tahun ke 2-3 tahun sekali. Disatu sisi,

pola pertanian demikian, jika dikelola dengan baik, akan

menciptakan sistem dusung atau silvi-agroforestry pedesaan

berkelanjutan. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, maka pola

ladang berpindah yang diikuti perambahan hutan, illegal cutting atau

illegal logging, akan menciptakan degradasi lingkungan. Hal ini

tampaknya dari penggundulan hutan dan berubah menjadi lahan

marjinal, sungai yang banjir di musim hujan dan kering di musim

kemarau, sehingga mempengaruhi sistem pertanian di daerah hilir.

3. Kesenjangan budaya kota dan desa

Pemikiran dominasi kota atas desa sebenarnya bukan hal

baru. Dalam hal ini budaya memiliki tiga unsur penting dan saling
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terkait: pola pikir, pola sikap dan pola sarana atau teknologi

(Redfield, dalam Sajogyo, 2001). Dalam konteks dan pemahaman

demikian, maka budaya desa adalah subordinasi budaya kota.  Artinya

budaya kota dipersepsi masyarakat lebih tinggi dari budaya desa.

Kota adalah model idaman bagi orang desa. Maka seseorang dianggap

rendah derajat dan harga dirinya jika disebut ‘kampungan’ walaupun

banyak budaya di desa yang relevan dengan pembangunan.

Lebih jauh, budaya kota yang didominasi budaya materil

makin merasuk ke desa melalui monetisasi dan komersialisasi serta

efisiensi. Maka nilai kapital berubah menjadi capitalism, manusia

dinilai dari materi yang dimiliki.  Nilai-nilai budaya immateril di desa

seperti kejujuran, solidaritas, kebersamaan, masohi, pela-gandong,

saling percaya (trust), sasi, kewang, termasuk kebanggaan pangan

lokal dan kearifan pertanian lokal sedang menghadapi ancaman dari

dunia budaya kota atas nama efisiensi, komersialisasi dan daya saing.

Pada era globalisasi maka efisiensi menjadi salah satu dasar

pengambilan keputusan untuk mempertahankan atau meninggalkan

nilai-nilai budaya lama.

Menurut J.H.Boeke, ada dualisme ekonomi di Indonesia

dimana masyarakat desa yang damai, harmoni dan prakapitalis

berhadapan dengan ekonomi pasar yang kapitalis. Pemikiran Boeke

menciptakan image bahwa desa dihuni masyarakat prakapitalis yang

miskin, statis dan malas. Mereka miskin bukan saja karena malas,

tetapi karena dijajah dan dieksploitasi kapitalisme yang berdampak

destruktif (Rahardjo, 2011). Rakyat juga tidak diberi peluang

pendidikan dan berwirausaha, sehingga penduduk bertambah dengan
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produktifitas rendah menimbulkan involusi pertanian dan kemiskinan

berbagi (Geertz, 1983; Sajogyo, 1975; White, 1983).

Hal yang pasti adalah bahwa status miskin menjadikan orang

tidak memiliki posisi tawar, tak berdaya, apatis dan kehilangan

martabat dan kemandirian. Desa juga sering dianggap tempat

penduduk miskin sekaligus menjadi simbol stabilitas tanpa gejolak

politik karena orang desa tidak dididik memiliki kapasitas

mengorganisasikan diri dan menyusun argumen berdebat apalagi

melawan penguasa seperti yang pernah diusulkan Karl Marx yakni

mendorong kelas bawah melakukan perlawanan terhadap kelas atas.

Selanjutnya, posisi tawar masyarakat desa yang lemah itu

mengakibatkan mereka tidak memiliki kuasa atas sumberdaya, tidak

peduli soal kelestarian dan keberlanjutan.  Akibatnya sumberdaya di

desa dieksploitasi dan dikuras oleh pemilik modal dan teknologi yang

mendapat legitimasi politik dan ekonomi dari para politisi dan

pengambil kebijakan.

Kita bisa melihat betapa melimpahnya sumberdaya alam

Maluku tetapi sistem distribusi hasil pertanian (pala, cengkeh dan

kopra, hasil hutan berupa kayu dan non kayu) dan hasil perikanan

(tripang, ikan tuna, udang, dan sebagainya) tidak dikuasai petani dan

nelayan.  Keuntungan eksploitasi sumberdaya alam itu lebih dikuasai

oleh pemilik modal elit minoritas yang memiliki jaringan gurita bisnis

di berbagai sektor. Petani dan nelayan hanya produsen penerima

harga yang sepenuhnya dikontrol oleh para pemilik modal dan

tengkulak lokal.

Berbeda dengan Boeke, antropolog Koentjaraningrat

menyatakan bahwa masyarakat desa di Indonesia adalah manusia
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pekerja keras, bukan pemalas. Petani bekerja membuka lahan,

mengurus tanaman dan ternak, memanen dan mengangkut hasil,

demikian halnya nelayan mengarungi laut dan badai untuk

menangkap ikan, dari matahari terbit sampai matahari terbenam

dengan teknologi dan kearifan lokal. Desa juga bukan tempat damai

dan harmoni tanpa konflik. Sebaliknya, desa sarat dengan beragam

dinamika konflik, khususnya soal tanah, adat istiadat dan perebutan

aset-aset bernilai ekonomi yang sering berujung konflik antar desa,

keluarga, kelompok atau individu bahkan perbedaan  pilihan partai

politik dalam pemilihan pemimpin.

Satu hal menarik menurut Boeke adalah ekonomi Indonesia

berciri dualistik. Disatu sisi terdapat sistem ekonomi desa yang

berbasis pertanian rakyat, subsisten, teknologi tradisional dan

ekstensif.  Disisi lain, sistem ekonomi desa tersebut berdampingan,

tetapi tidak saling terkait dengan ekonomi kota dan perusahaan skala

menengah dan besar. Pertanian swasta besar merupakan enclave

industry (menara gading) yang padat modal, dikelola tenaga kerja

terampil, berteknologi maju (high tech) dan berorientasi pasar

(ekspor). Menurut Hayami dan Kikuchi (1987) ekonomi desa

mengalami dilema, upah cenderung menurun di desa tetapi migrasi ke

sektor informal di kota pun ternyata tidak banyak memperbaiki

pendapatan dan kehidupan yang lebih baik.

Di Maluku, kehadiran industri perkebunan dan perikanan

swasta besar juga tidak terkait dengan usaha perkebunan atau

perikanan rakyat. Perusahaan besar baik perkebunan swasta maupun

perikanan laut dikelola dengan teknologi tinggi dan orientasi ekspor

sedangkan usaha rakyat dikelola dengan teknologi konvensional dan
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berorientasi pasar lokal yang dimonopoli oleh pedagang antar pulau

atau agen metro-kapitalis. Dalam transaksi perdagangan petani

menerima harga rendah karen posisi tawar yang lemah. Pemikiran ini

menambah pemahaman mengenai interaksi desa-kota  yang makin

lama saling melemahkan, bukan saling menguatkan. Jika demikian,

kemiskinan di Maluku akan sulit dikurangi tanpa rencana strategis

dan kerjasama antara politisi maupun pemerintah kota dan desa.

4. Peran pemerintah dan politisi

Interaksi desa-kota yang saling melemahkan akan berdampak

negatif terhadap tingkat kemiskinan di Maluku. Dampak yang

dimaksud adalah rendahnya penciptaan peluang bekerja dan berusaha

di desa sehingga mendorong urbanisasi yang selanjutnya menciptakan

kantong kemiskinan baru di kota.  Jika hal ini berlangsung terus tanpa

upaya menghentikannya, maka disatu sisi pemerintah mempunyai

program mengurangi kemiskinan tetapi disisi lain mesin produksi

kemiskinan terus berlangsung.

Pada umumnya para pengambil kebijakan memberikan

illustrasi bahwa memberikan ikan kepada rumah tangga miskin adalah

tidak baik karena menciptakan ketergantungan. Oleh karena itu lebih

baik memberikan pancing dan ilmu memancing agar mereka dapat

mandiri menghasilkan ikan. Namun demikian, sering terlupakan

bahwa memberikan pancing dan ilmu memancing pun tidak ada

gunanya jika tidak ada lagi ikan di sungai, apalagi sungainya sudah

kering. Maka pendekatan program kemiskinan perlu komprehensif.

Sebenarnya para politisi mempunyai peran penting dalam 3

hal: legislasi, anggaran dan pengawasan. Oleh karena itu, menurut
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Miriam Budiardjo, partai politik berperan penting melakukan

pencerahan masyarakat melalui komunikasi politik, sosialisasi politik,

termasuk menyelesaikan (potensi) konflik sosial. Partai politik

dituntut mampu menggabungkan semua kepentingan beragam

stakeholder yang berbeda secara harmonis. Kecuali itu, partai politik

dituntut mampu menyusun konsep dan solusi atas potensi dan

masalah konflik sosial. Dengan demikian, partai politik hadir sebagai

mitra pemerintah dan para profesional.

Kenyataannya, partai politik lebih banyak melakukan

sosialisasi, komunikasi dan solusi konflik yang berkaitan dengan

kepentingan kelompok dan partai. Produktifitas DPR RI, misalnya,

masih rendah dimana hanya 14 Rancangan Undang-Undang (RUU)

yang dihasilkan dari 70 RUU yang ditargetkan tahun 2010, pada hal

anggaran legislasi naik 76 kali lipat selama 2005-2010 (Reza

Syawawi, Kompas, 13/1/2011). Lebih jauh, dalam hal anggaran,

pemerintah dan DPR mengeluarkan anggaran 19,5 triliun tahun 2010

untuk biaya studi banding, perjalanan, pakaian dan sebagainya, jauh

lebih rendah dari biaya pelayanan publik seperti jaminan kesehatan

masyarakat miskin senilai Rp4,5 triliun. Ada dugaan politisi telah

dikendalikan atau satu hati dengan pengusaha, patronasi bisnis, dan

kadang di back-up preman untuk memburu rente (Gordon, T., 1967;

Anne Krueger, 1973, dalam Reza S, Hendardi, Kompas, 13/1/2011).

Jika demikian maka status wakil rakyat hanya simbol karena lebih

sibuk mengurus kepentingan pribadi, kelompok dan partai.

Kasus masa pemilihan calon legislatif (Caleg), 9 April 2009

yang lalu di Maluku, misalnya, membuktikan bahwa seorang politisi

tidak bisa dicetak dalam semalam melalui foto dan iklan. Politisi
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perlu menjual track record, visi, dukungan finansial dan akuntabilitas

kinerja. Kenyataannya ada fenomena memperebutkan sekitar 35 kursi

Caleg di kota Ambon oleh 835 orang yang menunjukkan menjadi

Caleg memang mencari pekerjaan/kekayaan, bukan pengabdian.

Memang partisipasi masyarakat dalam mengikuti kampanye

sering terjadi bukan karena motif cinta pemimpin, tetapi bisa saja

karena kaos partai, karpet, bantuan fasilitas, iming-iming hadiah, upah

sehari, hubungan kekerabatan, transportasi gratis, daya tarik hiburan

artis kota atau/dan nasi bungkus serta menjadi obyek ajang perang

iklan, bukan adu program bermutu. Oleh karena itu jumlah massa

yang ikut dalam kampanye tidak bisa dijadikan indikator banyaknya

pendukung partai dan Caleg. Motivasi para Caleg kemudian terlihat

ketika mereka kalah dalam pemilihan dan meminta kembali bantuan

yang pernah mereka berikan kepada masyarakat.

Sudah waktunya partai politik merevitalisasi status dan

perannya yang mulia, tetapi there is no quick result that fit for all.

Oleh sebab itu partai politik dan politisi harus benar-benar

memperoleh status wakil rakyat melalui proses dan achievement yang

terbukti oleh jejak rekam (track record) di masyarakat. Pemimpin

bukan hanya dilahirkan tetapi juga karena dibentuk melalui proses

kerja keras melalui kapasitas menyusun konsep dan program aksi

berorientasi pemberdayaan yang produktif dan berkelanjutan sehingga

mampu menari diatas masalah kompleks yang disebut the dancing

leader (Sutanto, 2011). Partai politik sebenarnya akan lebih optimal

sebagai mitra pemerintah jika bermitra dengan lembaga penelitian dan

perguruan tinggi. Persoalan pembangunan dapat didisain secara

terencana, terukur, berkelanjutan berbasis pengarusutamaan
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partisipasi dan aset modal masyarakat (Girsang, 2009). Hasil temuan

riset dan rencana aksi berbasis partisipasi itu menjadi bahan

kampanye partai politik yang menarik simpati banyak sekaligus

meningkatkan popularitas partai yang mengakar di masyarakat.

Hasil kerjasama partai politik dan akademisi tersebut

merupakan bahan baku bagi politisi melakukan komunikasi dan

sosialisasi politik serta menawarkan berbagai solusi permasalahan

pembangunan. Dengan demikian Partai dan Calegnya akan mengakar

pada basis massa di desa dan di kota. Pemimpin partai terpilih akan

benar-benar terpilih karena kapasitas, akseptibilitas dan visi dan misi

serta program jangka pendek yang terukur serta didukung data dan

bukti track record yang teruji.

Jika pemerintah dan politisi bekerjasama menciptakan iklim

usaha dan investasi yang kondusif, maka bisnis sosial akan

berkembang sebagai jawaban terhadap masalah kemiskinan (Yunus,

2010). Bisnis sosial adalah sistem kapitalisme baru yang berpihak

kepada kaum miskin yakni dengan menciptakan keuntungan dan

kemudian menyisihkan keuntungan tersebut untuk program-program

penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam hal ini

bisnis sosial dipercaya dan telah terbukti saling mempengaruhi secara

positif dan menghidupkan keduanya dimana semakin besar

keuntungan dan alokasi keuntungan untuk sosial maka semakin maju

dan berkembang perusahaan tersebut. Alokasi dana sosial dari

Corporate Social Responsibility (CSR) perlu didorong para politisi

dan pemerintah sebab penjualan produk perusahaan akan meningkat

jika konsumen memiliki daya beli yang lebih baik.
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5. Penutup

Partai dan politisi mempunyai peran dan tanggung jawab

penting dalam mendorong perbaikan interaksi desa kota yang saling

melemahkan. Pembiaran interaksi desa-kota yang saling melemahkan

ibarat meniup balon terus-menerus sehingga pada waktu tertentu

berubah menjadi bom waktu yang siap meledak. Indikator

keberhasilan program pembangunan atas nama rakyat, selama ini

lebih banyak menggunakan indikator angka rata-rata (kuantitatif)

seperti PDB, persentase penurunan penduduk miskin, jumlah

penerima BLT dan raskin, pengeluaran dana PNPM, hasil panen raya,

dan angka pertumbuhan ekonomi.

Masalahnya, nilai kembalian (return) setiap rupiah yang

dibelanjakan oleh setiap pelaku pembangunan (politisi, pemerintah,

peneliti, LSM) pada akhir tahun belum pernah dijadikan indikator

kinerja tiap lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya

masyarakat. Dibidang pertanian tidak pernah dihitung, berapakah

perbaikan pendapatan petani Maluku pada tahun ini oleh karena

program pembangunan pertanian tahun sebelumnya. Jika program

tidak terencana, terukur dan berkelanjutan, maka yang terjadi jangan-

jangan mesin proses produksi pemiskinan masyarakat atas nama

pembangunan kesejahteraan rakyat.

Akhirnya, program-program pengentasan kemiskinan perlu

diimplementasikan dengan moral dan hati yang berkomitmen.

Artinya, hati yang mengasihi orang miskin akan mengurangi beban

sosial dan kesenjangan sosial. Namun orang miskin bukan untuk

dikasihani tetapi difasilitasi untuk bangkit dari kemiskinannya dan

memiliki harapan melalui penciptaan investasi, fasilitasi, advokasi,
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dan penyiapan ketrampilan baru. Dalam hal ini, provinsi Maluku

membutuhkan banyak perusahaan berorientasi social business dan

mencetak wirausahawan sosial (social entrepreneurs), bukan pegawai

negeri. Jika masih tetap miskin ditengah sumberdaya alam melimpah

dan program-progam yang relevan, maka barangkali apa yang sering

disebut sebagai sikap ‘malas’ dan atau budaya konsumtif merupakan

faktor terjadinya jebakan deprivasi dan kemiskinan di pedesaan.

Bab ini telah mendiskusikan masalah kesenjangan desa dan

kota, termasuk pentingnya peran pemerintah dan politisi merajut dan

mengurangi kesenjangan desa dan kota. Pada bab berikut akan

digambarkan studi kasus kemiskinan di pedesaan pulau-pulau kecil

yakni pulau Seram, kepulauan Tanimbar, pulau Kisar, pulau Ambon

dan pulau Buru. Setiap pulau menggambarkan karakteristik khas dan

saling terkait dalam kesatuan wilayah gugus pulau dan laut-pulau.

Sebagai penutup, ada dua pertanyaan yang perlu untuk

didiskusikan. Pertama, kesenjangan desa dan pusat kota kabupaten

dan provinsi dalam bidang infrastuktur, ekonomi, teknologi dan

informasi cenderung semakin besar di pulau-pulau kecil.  Mengapa

hal ini terus berlangsung dan apa dampaknya dalam jangka panjang

terhadap keberlanjutan pembangunan di wilayah pulau-pulau kecil?

Kedua, salah satu penyebab konflik sosial antara 1999-2004 di

Maluku adalah provokasi atas diatas kesenjangan sosial, ekonomi dan

budaya. Bagaimana solusinya dan mewujudkan pembangunan desa

dan kota yang merata dan damai? Ketiga, mengapa pola budaya dan

ekonomi desa disebut Boeke sebagai prakapitalis, belum siap dan

‘kalah’ oleh budaya kapitalis dan industri, bagaimana mendorong

transformasi dan mengintegrasikan keduanya?
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Bab 4
Kemiskinan di Desa Transmigrasi Pulau Seram

Dalam statistik, pencilan data dianggap kasus yang tidak relevan dengan hipotesis,
maka dibatalkan. Sesungguhnya, kasus bukanlah data pencilan tetapi homogenitas

baru yang membentuk hukumnya sendiri (Saiful R, Kompas, 8/1/2011:4)

1. Pendahuluan

Berbeda dengan bab terdahulu, bab ini dan 5 bab berikutnya

akan mendiskusikan studi kasus kemiskinan dan kesenjangan sosial

ekonomi di tingkat desa dan kota di pulau-pulau kecil Maluku. Ada 5

spesifik lokasi desa dan satu kota yang didiskusikan. Lokasi tersebut

tersebar di 5 pulau yakni pulau Seram, pulau Kisar, kepulauan

Tanimbar, pulau Ambon dan pulau Buru. Bab ini akan mendiskusikan

masalah kemiskinan di desa transmigrasi di pulau Seram.

Desa transmigrasi menarik diamati karena merupakan ‘desa
baru’ yang berproses dan beradaptasi untuk bertahan hidup dan
bertumbuh menjadi desa mandiri selama lebih kurang 40 tahun.

Secara khusus ada 5 hal penting yang akan didiskusikan dalam bab ini

yakni riwayat transmigrasi, pembangunan dan pemerataan serta

analisis kasus kemiskinan di desa transmigrasi Waihatu. Bagian akhir

memaparkan strategi hidup rumah tangga dan life story transmigran

yang tergolong berhasil, stagnan dan gagal.

2. Latar belakang historis program transmigrasi

Program transmigrasi bertujuan ganda dan salah satu yang

paling utama adalah menciptakan kesejahteraan transmigran dan

masyarakat disekitar desa-desa transmigrasi. Di provinsi Maluku,
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program transmigrasi dilaksanakan bertahap, dimulai awal tahun

1950an di dua pulau yakni pulau Buru dan pulau Seram. Selanjutnya

pengiriman transmigran berlangsung secara bertahap antara tahun

1970an dan 1990an di dua pulau tersebut.

Secara umum, sebagian besar penduduk transmigran yang

datang ke Maluku merupakan petani (peasant)  tanaman pangan padi

sawah di daerah asal masing-masing, kecuali transmigran asal DKI

Jakarta yang berprofesi di sektor non pertanian (informal) di kota.

Oleh karena itu pemerintah melakukan pencetakan lahan sawah.

Namun ketika tiba di lokasi baru ternyata lahan sawah yang dijanjikan

belum selesai dicetak. Akibatnya transmigran terpaksa terjebak dalam

deprivasi isolasi, kemiskinan, termasuk tantangan sosiokultural dari

penduduk setempat, khususnya selama 3 tahun pertama.

Di kabupaten Seram Bagian Barat yang dibentuk berdasarkan

UU No 40 Tahun 2003 (sebelumnya bagian dari kabupaten Maluku

Tengah), transmigran dikirim pemerintah dalam dua tahap. Tahap

pertama tahun 1954 di desa Waimital dan tahap kedua tahun

1973/1974 di desa Waihatu. Transmigran tersebut berasal dari daerah

berbeda di pulau Jawa (Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat),

Bali, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Nusa Tenggara Barat. Untuk

setiap transmigran, pemerintah telah menyiapkan lahan permukiman

(0,25 ha), lahan usahatani I (1 ha) dan lahan usahatani II (0,75 ha)

serta menyediakan kebutuhan dasar  keluarga selama 1 s.d 3 tahun.

Pada tahun pertama hidup di ‘desa baru’ ternyata ada banyak

persoalan yang timbul. Lahan usahatani I belum siap, transportasi dan

komunikasi sulit, input produksi belum tersedia, sehingga transmigran

hanya mengandalkan lahan pekarangan dan jatah kebutuhan dasar
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tidak mencukupi. Akibatnya banyak transmigran tidak kerasan, lalu

kembali ke tempat asal setelah menjual lahan usahatani dan

permukiman. Akibatnya banyak lahan tidak diolah dan rumah tanpa

penghuni. Hal terjadi karena seleksi peserta transmigrasi kurang

mempertimbangkan ketrampilan transmigran dan pendekatan

partisipatif di daerah asal (Chambers, 1993). Pendekatan ini walau

prosesnya lebih lambat tetapi hasilnya lebih berkelanjutan.

Setelah hidup lebih kurang 37 s.d 50 tahun di lokasi baru,

masyarakat desa transmigrasi mampu melakukan adaptasi dan

berhasil menjadi kawasan sentra produksi padi sawah dan sayur-

sayuran di tiap kabupaten masing-masing. Menurut BPPT (2009) luas

areal sawah di Maluku adalah 12720 ha. Persebaran lokasi, luas areal

lahan sawah disajikan pada Gambar 10.

Gambar 10. Peta lokasi transmigrasi/lahan sawah di Maluku

Keterangan: 1. Kabupaten Buru=8292 ha; 2. Kabupaten Seram Bagian Barat =1396 ha; 3.
Kabupaten Maluku Tengah =2972 ha; 4. Kabupaten Seram Bagian Timur=60 ha. Produktifitas
padi sawah berkisar antara 3 s.d 4 ton per hektar. Disamping transmigrasi petani sebenarnya
pernah dilaksanakan transmigrasi nelayan di pulau Benzena, salah satu pusat penangkapan ikan
nasional/internasional di kabupaten Kepulauan Aru tetapi tidak berkelanjutan.
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2
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Dalam proses perkembangannya, sebagian besar masyarakat

transmigran ada yang berhasil tetapi tidak sebagian lagi tidak lepas

dari jebakan deprivasi dan kemiskinan serta kesenjangan sosial

ekonomi yang semula relatif egaliter. Hal ini memberikan

pemahaman bahwa disatu sisi program transmigrasi telah mengurangi

kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi disisi

lain ternyata juga menciptakan kesenjangan dan kemiskinan di lokasi

baru baik di dalam desa maupun antara desa transmigrasi dan non

transmigrasi. Sebelum mendiskusikan proses ketidakmerataan atau

kemiskinan di desa transmigrasi akan didiskusikan terlebih dahulu

proses pembangunan dan pemerataan pembangunan.

3. Pembangunan dan pemerataan

Pembangunan selama lebih 25 tahun Orde Baru di Indonesia

telah menunjukkan hasil nyata: angka pertumbuhan ekonomi yang

cukup tinggi (sekitar 7%), stabilitas nasional, dan kenaikan

pendapatan per kapita setahun (menjadi sekitar 1000 dollar AS). Pada

tahun 2010 pendapatan per kapita nasional meningkat menjadi 2880

dollas AS dan bahkan diperkirakan menjadi 12000 dollar AS pada

tahun 2025 (Sayidiman, Kompas, 8/1/2011). Dalam perspektif

pemerintah, pembangunan telah berhasil menurunkan golongan

penduduk miskin menjadi 13,9% atau sekitar 26 juta orang (1997)

dan menjadi 13,6% tahun 2010 atau sekitar 31 juta orang disertai

perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi.

Namun demikian, keberhasilan tersebut ternyata diikuti oleh

masalah kesenjangan. Kesenjangan tidak hanya tampak antara si kaya

dan si miskin, tetapi juga kesenjangan spasial-antar wilayah kota dan
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desa, daerah maju dan daerah tertinggal serta kawasan Barat dan

kawasan Timur Indonesia. Bahkan kesenjangan antar sektor pun

terjadi, yakni sektor pertanian dan industri, demikian pula antar etnik

pribumi dan non pribumi. Salah satu indikator kesenjangan itu adalah

bahwa 2% orang kaya di Indonesia menguasai sekitar 46% aset

nasional. Tingkat kesenjangan ekonomi yang tergolong “berat” dapat

memicu timbulnya berbagai bentuk konflik sosial.

Mewaspadai munculnya konflik sosial, maka “kritik”
seseorang, sekelompok orang, organisasi dan pers terhadap hasil-hasil

pembangunan, seharusnya tidak perlu dicurigai sebagai “anti
pembangunan”. Sebaliknya, kritikus pembangunan lebih baik dilihat

sebagai koreksi demi penyempurnaan kekurangan-kekurangan yang

ada. Pokok persoalan bukan berada pada orang yang mejadi sumber

kritik, tetapi pada masalah kesenjangan yang belum teratasi, yakni

bagaimanakah kesenjangan itu terjadi dan bagaimana alternatif

pemecahannya, khususnya di pulau-pulau kecil?

Barangkali, jawaban atas masalah ini membutuhkan

penjelasan yang kompleks. Salah satu diantaranya adalah karena

orientasi pengambil kebijakan pada masa Orde Baru lebih

memprioritaskan kelompok arus utama, pengusaha besar, untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini memang penting sebab

apa yang mau dibagi jika pertumbuhan ekonomi (produksi) tidak

cukup tinggi? Asumsinya, jika pertumbuhan sudah cukup tinggi,

maka surplus akan terdistribusikan secara lebih merata ke masyarakat

melalui mekanisme “efek menetes ke bawah” (trickle down effect).

Namun mengapa dalam kondisi pertumbuhan ekonomi dan angka

PDB yang cukup tinggi, masalah kesenjangan belum berhasil
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ditanggulangi, bertentangan dengan amanat pasal 33 UUD 1945?.

Pada hal pada masa Orde Baru maupun Kabinet Indonesia Bersatu

memiliki konsep yang sama yakni: pertumbuhan (pro-growth),

pemerataan (pro-job dan pro-poor) serta stabilitas sosial politik.

Pemerataan, pro-poor dan pro-job cenderung terabaikan,

kemungkinan besar karena surplus perusahaan besar yang mengelola

kekayaan sumberdaya alam negara memang sudah terjadi tetapi

terakumulasi pada lapisan atas.  Hasilnya sengaja tidak menetes ke

bawah. Hal ini dapat juga diamati dari kasus perilaku dan strategi

hidup rumah tangga lapisan atas di level mikro, yaitu di desa

transmigrasi Waihatu di pulau Seram Maluku. Lokasi desa

transmigrasi disajikan pada Gambar 11.

Gambar 11.  Peta Pulau Seram Bagian Barat

Desa transmigrasi Waihatu &
negeri Lohiatala (non transmigrasi)
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4. Analisis kasus kemiskinan di desa transmigrasi

4.1. Luas lahan dan modal cadangan

Lokasi transmigrasi sebelumnya merupakan hutan sagu yang

diubah dan dicetak menjadi lahan padi sawah beririgasi teknis. Salah

satu ciri penting wilayah kepulauan adalah ketergantungan

masyarakat desa terhadap sarana prasarana transportasi laut dan darat.

Sarana prasarana transportasi (jalan, alat angkutan dan pelabuhan)

yang sudah ada di kawasan transmigrasi ternyata berperan penting

dalam mendorong produksi pertanian di pedesaan pulau kecil.

Program transmigrasi sebenarnya membawa misi pemerataan

dengan menciptakan peluang berusaha dan bekerja untuk

meningkatkan taraf hidup transmigran dan penduduk lokal.

Masyarakat di desa transmigrasi pada awalnya egaliter (dalam arti

pemilihan aset ekonomi dan aksessibilitas) karena memiliki jumlah

modal yang relatif sama.  Mereka umumnya memiliki 2 ha lahan per

kepala keluarga ditambah biaya hidup selama setahun.

Namun setelah masa berlalu (+/- 15 tahun), ketika monetisasi

dan komersialisasi makin merasuk ke pedesaan termasuk desa

transmigrasi, ternyata mulai terjadi masalah ketimpangan atau

kesenjangan social ekonomi. Ketimpangan yang terjadi antara lain

mulai dari ketimpangan penguasaan lahan dan pendapatan. Hal ini

menampakkan kembali wajah kehidupan sosial ekonomi seperti yang

terjadi di daerah asal (Jawa). Misalnya, disatu sisi, muncul tunawisma

dan disisi lain 16% rumah tangga lapisan atas menguasai hampir 50%

total lahan produktif yang ada di desa transmigrasi.

Ketimpangan penguasaan lahan itu ternyata diikuti

ketimpangan pendapatan, walau dengan angka gini yang lebih rendah.
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Hal ini disebabkan karena sumber pendapatan rumah tangga dari

pertanian (penguasaan tanah) dan luar pertanian (walaupun sebagian

besar di sektor informal) berperan penting memperbaiki distribusi

pendapatan di pedesaan (Wiradi, 2004).

Rumah tangga transmigran yang memiliki kapasitas adaptif

lebih baik ternyata lebih berhasil. Keberhasilan tersebut tampak dari

kemampuan memperluas lahan, menyediakan modal cadangan pangan

(MCP) serta memiliki modal cadangan pengembangan usaha

(MCPU). Sebaliknya, mereka yang kurang memiliki kapasitas adaptif

umumnya tidak mampu memperluas lahan, bahkan sebagian terpaksa

menjual lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga hanya

memiliki MCP terbatas, bahkan minus (Tabel 5).

Jika dianalisis lebih jauh ternyata setiap lapisan rumah tangga

petani di desa transmigrasi mempunyai strategi nafkah ganda yang

berbeda-beda (White, 1990; Girsang, 1996).  Rumah tangga lapisan

atas melakukan strategi akumulasi (accumulation strategy) sesuai

dengan ketrampilan dan mereka sudah memiliki modal cadangan

pangan dan pengembangan usaha.

Proses terjadinya ketimpangan penguasaan lahan itu di desa

transmigrasi pada awalnya timbul karena perbedaan kapasitas adaptif

transmigran dalam menghadapi berbagai faktor perintang di lokasi

permukiman baru dimana lahan belum siap tanam, irigasi belum

tersedia dan lokasi desa terisolir. Kapasitas adaptif merupakan

kemampuan untuk merespons dan mengatasi berbagai masalah yang

dihadapi di lingkungan baru.  Kemampuan itu terkait dengan pola

kultur dan motivasi bertransmigrasi, jenis ketrampilan dan jumlah

anggota keluarga produktif. Oleh sebab itu ada dua strategi nafkah
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pada rumah tangga lapisan ‘tengah’ dan bawah. Rumah tangga yang

relatif kurang berhasil (pas-pasan) menerapkan strategi konsolidasi

(consolidation strategy), sedangkan rumah tangga lapisan bawah

cenderung menggunakan strategi bertahan hidup (survival strategy).

Tabel 5. Lapisan rumah tangga menurut luas lahan dan modal cadangan
pangan dan modal cadangan pengembangan usaha, 1995

Lapisan RT
(luas lahan=ha) M/TM

N
(RT)

BT PRT MCP MCPU

(Rp000) (Rp000) (Rp000)

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6)

Tak bertanah
M/TM 10 4,99 1179 1597 -418

TM 9 4,71 3021 1507 +1514

Sempit (<0,50)
M/TM 6 5,4 957 1728 -771

TM 10 4,8 2107 1636 +571

Sedang (0,51-1,0)
M/TM 7 5,89 1800 1885 -85

TM 15 4,96 3961 1587 +2374

Luas (>1,0)
M/TM 0 0 0 0 0

TM 11 6,28 5916 2010 +3907

Semua lapisan
M/TM 23 5,48 1351 1754 -403

TM 45 5,36 4322 1715 +2607

Sumber: Girsang, 1996; Girsang, 1997

Catatan: angka-angka rupiah dibulatkan

N=jumlah sampel rumah tangga; M=Miskin; TM=Tidak Miskin
BT=Beban Tanggungan rumah tangga (jiwa)
PRT=Pendapatan rumah tangga setahun
MCP=Modal Cadangan Pangan=320 kg beras x Rp1000/kg (harga beras di desa
kajian)
MCPU=Modal Cadangan Pengembangan Usaha=PRT-MCP
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Berbeda dengan lapisan atas, kedua lapisan terakhir tidak

memiliki modal cadangan pangan maupun pengembangan usaha

(MCP dan MCPU).  Namun demikian, setiap lapisan rumah tangga

saling berinteraksi dalam hubungan patron-client antara lapisan atas

yang mampu membayar tenaga kerja pada lahan usahataninya dan

buruh tani yang hanya mengandalkan tenaga kerja dalam mencari

nafkah keluarga. Hubungan sosial demikian turut membantu

mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di desa.

4.2. Strategi nafkah rumah tangga

4.2.1. Strategi akumulasi

Transmigran yang berhasil setelah sekian lama hidup di

lokasi baru memiliki strategi hidup dengan mengakumulasi aset

modal secara berkelanjutan. Mereka berhasil karena memiliki

ketrampilan dan pengalaman serta kemauan dan ketekunan untuk

berhasil. Ada tiga karakteristik penting transmigran yang berhasil.

Pertama, mereka tekun, terampil berusahatani dan membesarkan

usahanya mulai skala kecil dengan mengolah lahan dan memelihara

gaduhan ternak sapi dari pemerintah. Surplus usahatani dan ternak

tidak dikonsumsi habis tetapi diakumulasikan untuk membeli

teknologi baru, perluasan usahatani dan mengembangkan ternak.

Kedua, transmigran yang memiliki ketrampilan usaha non

pertanian, jumlahnya terbatas, tetapi memiliki jiwa kewirausahaan

membesarkan usaha dagang yang dimulai dari skala kecil-kecilan.

Setelah memperoleh surplus, akumulasi modal mulai digunakan untuk

memperbesar usaha semula dan kemudian membuka usaha baru

(capital widening) dan teknologi baru (capital intensifying).  Ada
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yang berspekulasi dengan membeli lahan transmigran yang terpaksa

menjual dengan harga murah, lalu menjual lagi dengan harga tinggi.

Ketiga, mereka terampil dalam usaha pertanian dan luar

pertanian karena sudah memiliki ketrampilan bertani dan berdagang

di daerah asal.  Surplus dari usahatani dan ternak tidak hanya

diinvestasikan ke dalam usaha semula yakni pertanian, tetapi

sekaligus juga diperluas ke usaha luar pertanian yang memerlukan

modal lebih besar, seperti mobil angkutan, gilingan padi dan toko

yang tergolong besar di desa.  Kecuali itu, mereka juga membangun

koneksi (networking) dengan aparat pemerintah (penyuluh pertanian

dan aparat desa) dan sumber-sumber kredit (pemilik toko besar di

kota, KUD dan lembaga keuangan).

4.2.2. Strategi konsolidasi

Berbeda dengan lapisan atas, lapisan “tengah” yang lebih
miskin hanya mampu mencukupi kebutuhan konsumsi keluarga.

Mereka melakukan strategi konsolidasi dimana sumber nafkah dari

luar pertanian dilakukan guna menambah pendapatan dari usaha

pertanian yang tergolong pas-pasan.  Jadi strategi ini bertujuan untuk

berjaga-jaga jika terjadi kegagalan panen. Kelompok atau lapisan ini

mengalami kesulitan untuk melakukan pengembangan usaha karena

modal mereka sangat terbatas. Solusinya, mereka sering melakukan

kerjasama dalam bentuk tukar tenaga tanpa upah (labor exchange

without wage) atau arisan (beras, uang).

Golongan lapisan “tengah” merupakan kelompok yang
seharusnya memperoleh prioritas bantuan (pemberdayaan) modal,

pendidikan dan latihan, kursus, pendampingan, untuk mampu
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mengembangkan usaha yang lebih produktif.  Alasan utama karena

mereka telah memiliki motivasi dan ketrampilan yang cukup

memadai tetapi tidak memiliki cukup modal dan akses ke lembaga

keuangan. Kenyataannya justru sebaliknya, lapisan atas lebih sering

mendapat prioritas program.  Alasannya, mereka sudah mempunyai

usaha dengan skala lebih besar dan dianggap lebih layak dan mampu

untuk mengembalikan kredit. Pada hal lapisan atas seringkali

memanfaatkan kesempatan dan inovasi untuk kemajuan usaha sendiri,

bahkan diantara sesama mereka enggan melakukan kerjasama.

Jika hal ini terus berlangsung maka akan membahayakan

keadaan perekonomian di pedesaan dan daerah, bahkan nasional.

Kasus revolusi hijau menunjukkan bahwa walau dari sisi target

produksi nasional dapat tercapai, tetapi itu tercatat dikelola oleh 22%

lapisan atas yang menguasai hampir 78% total luas lahan.

Masalahnya, sekali lagi, distribusi hasil usahatani timpang karena

tidak menetes ke bawah (78% petani lapisan bawah).  Perilaku dan

nurani lapisan atas ternyata egois dan tidak mau mengalirkan tetapi

menahan” tetesan” keuntungan itu untuk diri sendiri sehingga

kesenjangan sosial ekonomi semakin melebar.

4.2.3. Strategi bertahan hidup (survival)

Lapisan “bawah” yang tergolong miskin, khususnya petani
sempit (gurem) dan buruh tani, belum mampu memenuhi kebutuhan

dasar rumah tangga, apalagi mengembangkan usaha. Bagi lapisan ini,

berbeda dengan dua lapisan terdahulu, pola nafkah ganda merupakan

strategi utamakan selamat (survival strategy). Bagi kelompok rumah

tangga miskin lapisan bawah tersebut, aset modal terpenting hanyaah



68

menjual tenaga kerja keluarga. Waktu mereka habis untuk mencari

nafkah sehari demi sehari. Strategi mencari nafkah di luar pertanian

hanya untuk menutupi defisit dalam usaha pertanian karena

menabung pun masih sulit.

Sumber nafkah mereka di lapisan bawah adalah serba tidak

pasti (uncertainty) atau sering disebut ‘serabutan’.  Tingkat

pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota

keluarga. Mentalitas mereka cenderung apatis dan tegantung kepada

bantuan.  Mereka juga kurang memiliki inisiatif dalam pertemuan di

desa karena tidak memiliki modal (kecuali tenaga), rasa percaya diri

dan martabat.

Jika dilukiskan, hidup mereka ibarat seseorang yang berdiri

dipantai dimana air telah mencapai leher, sedikit saja ada riak, maka

ia akan benar-benar tenggelam. Artinya, kenaikan harga pangan

pokok saja akan berpengaruh langsung terhadap daya beli penduduk

miskin. Guna memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai

terjadinya proses kesenjangan dan kemiskinan di desa transmigrasi

pulau Seram, berikutnya akan dipaparkan tiga kasus transmigran.

Kasus pertama adalah transmigran yang berhasil, kasus yang kedua

merupakan transmigran yang stagnan, sedangkan kasus ketiga

menggambarkan transmigran yang kurang berhasil.

4.3. Profil transmigran yang berhasil: Strategi Akumulasi

4.3.1. Latar belakang

Bapak AS (31 tahun) adalah generasi 3 warga transmigrasi

tahun 1973 yang tergolong berhasil. Orang tua responden berasal dari

kabupaten Pati, Jawa Tengah. Responden menyelesaikan pendidikan
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tamat sekolah menengah umum, pernah bekerja sebagai karyawan

bagian mekanik pada perusahaan kayu lapis Djajanti Group Waisarisa

di kabupaten Seram Bagian Barat.

Pada tahun 2002, responden menikah dengan Sp (29 tahun),

berpendidikan tamat sekolah menengah umum serta terampil

menjahit. Pada saat ini keluarga AS telah dikaruniai seorang anak MH

(7 tahun) yang sedang sekolah di kelas dua sekolah dasar di desa

transmigrasi Waihatu.

4.3.2. Riwayat usaha : Masa kerusuhan sosial (2000-2004)

Setelah 4 (empat) bulan menikah, responden membuat rumah

sementara di tanah pekarangan seluas 10 x 50 m2 yang diberikan oleh

mertuanya. Untuk menambah penghasilan, isterinya membuka usaha

jahit pakaian sambil berjualan barang-barang campuran (kios). Sambil

bekerja di perusahaan tempatnya bekerja, responden berjualan nasi

kuning yang di buat sendiri oleh isterinya. Sebagai pembelinya adalah

teman-teman responden di tempat kerjanya. Sistem pembeliannya

yakni dengan cara di hutangkan, dan dibayar pada setiap gajian.

Sambil menjahit dan berjualan, isteri responden juga punya

pekerjaan sambilan lain, yakni menjaga telepon satelit milik teman

responden yang dititipkan di tempat usaha (kios) isteri responden dan

upahnya diatur dengan sistem bagi hasil. Pada tahun 2004, telepon

satelit diambil alih pemiliknya karena kurang laku, kalah bersaing

dengan telepon seluler.

Semakin berkembangnya hand phone di masyarakat,

menumbuhkan inspirasi responden untuk menjual pulsa. Kebetulan

responden mempunyai teman kerja yang juga punya usaha penjualan
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pulsa. Awalnya responden hanya membeli beberapa voucher fisik dan

kartu perdana Telkomsel dari temannya. Setelah dirasa berhasil,

pembelian ditambah, baik voucher fisik maupun kartu perdana.

Pada tahun 2004 – 2005, usaha penjualan pulsa telepon

selular responden benar-benar mengalami kemajuan. Pendapatan

bersihnya setiap bulan berkisar Rp 2.500.000 – RP 3.000.000. Jika

diperhatikan maka keberhasilan responden berkaitan dengan upaya

mereka menciptakan beragam sumber pendapatan rumah tangga,

yaitu: (a) gaji/ upah sebagai karyawan perusahaan; (b) usaha jahit

pakaian; (c) usaha kios bahan campuran; (d) hasil pekerjaan

sampingannya menjual nasi kuning di tempat kerja; dan (e) hasil

usaha penjualan pulsa telepon selular.

Cara pengaturan penggunaan keuangan rumah tangga

responden cukup sederhana, yaitu untuk keperluan hidup sehari-hari

menggunakan uang hasil pekerjaan sampingan menjual nasi kuning di

tempat kerjanya, sedangkan pendapatan yang lainnya semua ditabung.

Pada bulan Agustus 2005, responden terpaksa berhenti dari

pekerjaannya oleh perusahaan, karena perusahaan dinyatakan

bangkrut dan ditutup total. Isu kebangkrutan perusahaan kayu lapis

antara lain karena keterbatasan bahan baku kayu yang dapat diperoleh

dari hutan yang ada di Maluku dan telah mengakibatkan pertumbuhan

ekonomi kabupaten Seram Bagian Barat menjadi negatif dan

pengangguran meningkat. Pada bulan Oktober 2005, responden

mencoba mencari pekerjaan lain di luar daerah yaitu di Papua. Untuk

sementara waktu usaha-usaha yang ditinggalkan di rumah, dikelola

sendiri oleh isterinya dibantu oleh mertua responden.
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4.3.3. Periode usaha 2006 – 2010: Pasca kerusuhan sosial

Baru ± 4 (empat) bulan responden bekerja di perusahaan kayu

di luar daerah, Papua, ia merasa tidak betah karena besarnya upah

tidak sesuai dengan keinginannya. Akhirnya pada bulan Maret 2006,

responden kembali. Pada bulan Mei 2006, responden membeli tanah

pekarangan dari paman isterinya seluas 10 x 50 m2 yang berdekatan

dengan pekarangan responden seharga Rp 7.500.000.

Tahun 2007 bulan Maret, responden mulai membangun

rumah sendiri. Biaya untuk membuat rumah adalah dengan uang

tabungan sejak dari tahun 2002 – 2007, kemudian responden menjual

ternak sapinya sebanyak 7 (tujuh) ekor. Ternak sapi yang dimiliki

responden sebanyak 9 (sembilan) ekor. Ternak sapi tersebut adalah

merupakan investasi responden semenjak dari tahun 1998 – 2001

semasa responden belum berumah tangga. Setiap gajian, uangnya

dikumpulkan dan dibelikan sapi. Sampai akhir tahun 2001, responden

memiliki 5 (lima) ekor sapi yang semuanya dipelihara oleh orang

tuanya. Pada tahun 2007, sapi responden sudah berkembang menjadi

9 (sembilan) ekor, sudah termasuk di luar bagian orang tuanya yang

memelihara sapi-sapinya.

Tahun 2008, responden pernah mencoba membuka usaha foto

copy dengan membeli mesin foto copy bekas dari Ambon sebesar Rp

8.000.000. Tetapi, baru ± 6 (enam) bulan berjalan, responden

menghentikan usahanya. Alasannya mesin foto copynya sering rusak

dan untuk memperbaikinya harus mendatangkan teknisi dari Ambon

sehingga biayanya mahal. Mesin foto copy tersebut akhirnya dijual

kepada orang dari Piru (ibu kota kabupaten Seram Bagian Barat)

seharga Rp 7.000.000.
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Pada bulan November 2008, responden mencoba usaha baru

yaitu pengolahan atau pembuatan air minum gallon. Uang penjualan

mesin foto copy ditambah dengan uang penjualan sapi 2 (dua) ekor,

responden gunakan untuk membeli mesin pengolahan air minum isi

ulang seharga Rp 15.000.000. Setiap hari responden bisa menjual air

minum antara 8 – 10 galon, dengan harga jual per gallon Rp 8.000.

Setelah dikurangi dengan biaya-biaya produksi, setiap bulan

responden bisa mendapatkan keuntungan bersih antara Rp 1.700.000

dan Rp 2.000.000.

Saat ini responden sedang mempersiapkan bangunan khusus

untuk tempat mengolah air minum yang lebih memadai, dan

rencananya akan menambah mesin pengolah dengan kapasitas

produksi yang lebih besar. Dari hasil-hasil usaha yang ditekuni

responden, pada tahun 2009 bulan Mei, responden bisa membeli

tanah lahan persawahan seluas 0,25 ha seharga Rp 10.000.000 dan

pada tahun 2010 responden membeli tanah lahan persawahan seluas

0,50 ha seharga Rp 26.000.000. Jadi jiwa wirausaha, tanah sawah,

rumah dan usaha yang beragam merupakan salah satu indikator kunci

keberhasilan transmigran di desa Waihatu.

4.4. Profil transmigran yang stagnan: Strategi Konsolidasi

4.4.1. Latar belakang

Responden Bapak RU, 36 tahun, tamat Sekolah Menengah

Pertama (SMP) dan mempunyai pekerjaan pencetak batako. RU

adalah generasi ketiga dari warga transmigrasi tahun 1973, asal

Kabupaten Gerobongan, Jawa Tengah. Sebelum menikah, responden

telah bekerja sebagai karyawan di perusahaan kayu lapis Djajanti
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Group Waisarisa. Responden menikah bulan Januari 1994 dengan Sur

(38 tahun), berpendidikan tamat sekolah menengah pertama (SMP).

Responden mempunyai 3 orang anak, dua perempuan dan satu laki-

laki. Anak pertama sudah duduk di kelas dua SMP.

4.4.2. Riwayat usaha 1994–1998: Sebelum kerusuhan sosial

Setelah menikah, responden dan isterinya masih tetap

menumpang tinggal dirumah orang tua responden. Sebenarnya ingin

tinggal di camp atau perumahan karyawan kayu, karena orang tua

responden keberatan untuk ditinggalkan karena responden adalah

anak tertua, apalagi orang tua responden berstatus janda. Responden

saat itu adalah tulang punggung keluarga. Selain membiayai

keluarganya, juga harus membantu biaya adik-adiknya yang masih

sekolah, sehingga setiap bulan tidak dapat menyisihkan uang gajinya

sebagai simpanan.

Tahun 1997 setelah adik responden sudah bisa bekerja,

responden bermaksud ingin membuat rumah sendiri di pekarangan

pemberian mertuanya, tapi tidak punya biaya. Kebetulan saat itu ada

orang yang mau menjual tanah dan rumah karena mau pindah ke

Kobisonta (daerah transmigrasi di Seram Utara). Akhirnya tanah

persawahan seluas 0,25 ha pemberian dari orang tua responden

terpaksa dijual dengan harga Rp 800.000 untuk membeli tanah dan

rumah seharga Rp 700.000.

Setelah tinggal dirumahnya sendiri, setiap bulannya

responden dapat menyisihkan sebagian gajinya sebagai tabungan,

namun baru ±2 (dua) tahun menempati rumah yang dibelinya,

responden dan isterinya tidak betah. Isteri dan anak-anaknya sering
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sakit-sakitan, bahkan pada tahun 1992 anak yang kedua meninggal.

Oleh karena itu responden berniat untuk membangun rumah diatas

pekarangan pemberian mertuanya, tetapi situasi keamanan pada saat

itu, Januari 1999-2002, tidak memungkinkan akibat kerusuhan/

konflik Maluku yang terus berkepanjangan selama 4 tahun.

4.4.3. Riwayat usaha periode 2003 – 2010

Tahun 2003, setelah kondisi keamanan mulai kondusif, dari

uang hasil kerja yang disisihkan, responden membuat rumah

sederhana di atas pekarangan pemberian mertuanya. Rumah dan tanah

sebelumnya sudah dijual dengan harga Rp 600.000. Uangnya

digunakan untuk menambah biaya pembuatan rumahnya yang baru.

Oleh karena merasa jenuh, selama puluhan tahun bekerja di

perusahaan, pada bulan Agustus 2004, responden mengundurkan diri.

Uang jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) yang diterimanya

digunakan untuk modal bertani sebesar Rp 2.100.000. Responden

menggarap sawah milik orang lain dengan sistem bagi hasil, dimana

75% bagian untuk penggarap dan 25% bagian pemilik tanah. Sebagai

pekerjaan sampingan, disela-sela waktunya, responden memancing di

laut menggunakan sampan dayung.

Pada bulan April 2006, responden terdaftar sebagai petugas

operasional dan pemeliharaan (OP) irigasi desa, dengan honor

pekerjaan sebesar Rp 325.000 per bulan. Sejak itu responden berhenti

dari pekerjaan sampingannya melaut. Tetapi isteri responden tetap

menjual ikan (papalele) yang dibelinya dari nelayan di Waihatu. Dari

hasil pertanian dan pendapatan isterinya jual-beli ikan, responden bisa

merenovasi rumahnya. Atap rumah yang semula daun sagu, diganti



75

dengan atap seng (zenk) dan dinding yang dari semula dari papan

diganti dengan tembok.

Pada akhir tahun 2008, responden tidak dapat lagi mengolah

sawah karena banjir besar mengakibatkan bendungan utama air irigasi

rusak total (jebol). Kasus ini menjadi pelajaran penting dalam

pembangunan pertanian di pulau-pulau kecil, dimana kerusakan hutan

di hulu, akibat illegal logging dan illegal cutting, akan berdampak

negatif terhadap sistem irigasi pertanian padi sawah di daerah hilir

yang selanjutnya bedampak negatif terhadap kehidupan petani.

Kemudian, sejak November 2008, responden beralih kerja sebagai

buruh pencetak/ pembuat batako, dengan sistem upah borongan per

sak semen (± 100 buah batako) sebesar Rp 40.000. Pada setiap hari

Senin s.d Sabtu pekerjaan membuat batako dilakukan antara jam

11.00 dan 15.00 setara bahan 1 (satu) sak semen sedang pagi hari

melakukan OP irigasi desa.

Kalau pada hari minggu, responden mampu mencetak 1 sak

semen batako dari jam 06.00 – 10.00, sore harinya bisa mecetak ½

sak semen. Pekerjaan mencetak batako tidak dilakukan secara rutin

tiap hari, tergantung dari permintaan majikan. Pada saat pesanan

banyak, satu bulan responden bisa mencetak 30 – 35 sak semen. Tapi

kalau sedang sepi pesanan, satu bulan berkisar antara 15 – 20 sak

semen. Sejak September 2010, upah mencetak batu bata dengan

bahan baku satu sak semen naik dari Rp 40000 menjadi Rp 45000.

Pekerjaan isteri responden sebagai papalele ikan (menjual

ikan) tetapi tidak dilakukan setiap hari, bahkan ada bulan-bulan

tertentu istirahat. Ada kalanya dalam seminggu bisa sampai setiap

hari berjualan, tapi kadang-kadang hanya 3 – 4 hari. Pada saat musim



76

ikan melimpah, ia memilih untuk tidak berjualan karena harga ikan

murah sekali sehingga keuntungan sedikit. Untuk pekerjaan sebagai

petugas OP irigasi, honorn responden telah naik menjadi Rp 728.000

perbulan yang dibayarkan tiap 4 (empat) bulan sekali. Dari hasil

berbagai pekerjaan, pada bulan Agustus 2010, responden membeli 2

(dua) ekor anak sapi seharga Rp 4.200.000.

4.5. Kasus transmigran yang gagal: Strategi Bertahan Hidup

4.5.1. Latar belakang

Responden (Mus) berusia 32 tahun dan pendidikan tidak

tamat SMP, adalah generasi ketiga dari warga transmigrasi tahun

1973 (Alm KAS). Orang tua Mus berasal dari Kabupaten

Gerobongan, Jawa Tengah yang bekerja sebagai petani lahan sawah

berskala kecil. Sebelum berumah tangga, responden dan isterinya

adalah karyawan di perusahaan kayu lapis Djajanti Group Waisarisa.

Perusahaan Djayanti terletak di desa Waisarisa, Seram Barat, dan

menyerap sekitar 6000 karyawan. Responden menikah bulan Agustus

2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan dan anak pertama

sudah kelas satu sekolah dasar.

4.5.2. Riwayat usaha periode 2003 – 2010

Setelah menikah, responden dan isterinya masih menumpang

tinggal di rumah mertua responden. Setelah kelahiran anaknya yang

pertama, isteri responden berhenti dari pekerjaannya, karena harus

mengurus anaknya. Responden bekerja sebagai karyawan hanya

sampai dengan bulan Agustus tahun 2005, karena perusahaan

dinyatakan pailit terkait keterbatasan bahan baku kayu yang semakin

habis dan terbatas di Maluku.
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Selama bekerja di perusahaan, responden tidak memiliki

tabungan. Karena selain menghidupi isteri dan anaknya, ia juga

membantu beban keluarga mertuanya yang keadaan ekonomi rumah

tangganya kurang beruntung. Setelah berhenti bekerja, responden

tidak punya penghasilan apa-apa. Untuk mencukupi kebutuhan hidup

keluarganya, responden bekerja sebagai kuli bangunan.

Sebagai kuli bangunan, penghasilan responden tidak

menentu, karena tidak setiap saat ada pekerjaan. Tahun 2008

responden mencoba bertani, menggarap sawah milik kakek dari

isterinya ± 0,50 ha yang ditanami padi sawah. Hasilnya tidak

memuaskan karena hanya memperoleh ± 20 karung beras.

Usahataninya gagal panen karena tidak punya uang untuk membeli

pupuk dan obat-obatan. Baru sekali mencoba mengolah sawah,

musim berikutnya responden tidak dapat mengolah sawah lagi sebab

hasil panen sedikit dan bendung irigasi rusak total akibat banjir di

musim hujan.

Tahun 2009, responden beralih pekerjaan menjadi pekerja

buruh mencetak batako.  Upah untuk mencetak 1 (satu) sak semen

(±100 buah batako) adalah sebesar Rp 40.000. Sebenarnya responden

ingin tinggal dengan isteri dan anaknya di rumah sendiri, tetapi tidak

punya uang untuk membeli tanah dan membuat rumah tempat tinggal.

Pada bulan Juli 2009, dengan dibantu oleh saudara-

saudaranya, responden membuat rumah sangat sederhana. Rumah

tersebut didirikan di atas tanah tegalan milik paman dari isteri

responden yang letaknya di pinggiran desa, dekat dengan aliran

sungai dan rawan dengan resiko banjir di musim hujan.
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Aktivitas perekonomian responden pada saat ini adalah buruh

mencetak batako dengan pendapatan tidak menentu. Untuk

menambah pendapatan, di sela-sela waktunya, responden juga

berburuh sebagai kernek mobil pick up yang mengangkat pasir dan

batu (sirtu) sebagai bahan baku pembuatan batako. Dsamping itu,

responden terkadang juga bekerja sebagai buruh bongkar muat kayu

balok dari tempat pengolahan ke tempat pemasaran. Jadi pekerjaan

responden adalah pekerjaan ‘serabutan’ yang tidak menentu hasilnya
setiap bulan. Dengan telah lahirnya anak yang kedua pada bulan

Agustus 2010 yang lalu, responden berharap akan membawa

keberuntungan bagi keluarganya.

5. Faktor keberhasilan dan strategi mengurangi kesenjangan

5.1. Faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan

Isu kesenjangan yang sering menjadi isu nasional tidak hanya

terjadi di daerah perkotaan tetapi juga di daerah perdesaan, bahkan di

desa-desa transmigrasi yang pada awalnya relatif merata.  Penyebab

kesenjangan di desa transmigrasi antara lain: (a) perbedaan kapasitas

adaptif dimana mereka yang berhasil adalah memiliki jiwa frontier,

memiliki ketrampilan dalam usaha pertanian atau perdagangan, tekun,

tidak mudah putus asa dan menyesuaikan diri dengan kondisi dan

perubahan yang terjadi; (b) kemampuan membesarkan memperoleh

dan modal dengan strategi akumulasi dari pertanian dan peternakan

(padi, hortikultura, jual beli tanah) ke usaha off farm dan luar

pertanian (non farm); (c) membangun koneksi dengan sumber modal

dan kekuasaan; dan (d) adanya ketrampilan dan kesempatan bekerja

pada industri kayu lapis.
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Sebaliknya, mereka yang gagal dan miskin adalah yang tidak

memiliki faktor a, b, c dan d, diikuti fragmentasi pemilikan lahan

usahatani dan lahan pekarangan, masalah-masalah pribadi dan

keluarga, masalah kesehatan dan tidak memiliki ketrampilan yang

memadai dalam usaha pertanian maupun luar pertanian. Disamping

itu, bangkrutnya industri kayu lapis mengakibatkan semua karyawan

diberhentikan dan sulit mendapat pekerjaan baru, kecuali mereka

yang memiliki modal dan ketrampilan berbisnis.

5.2. Strategi mengurangi kesenjangan sosial ekonomi

Kini interaksi antara lapisan kaya dan miskin cenderung

ditunjukkan oleh penampilan gaya hidup konsumtif lapisan atas yang

semakin mencolok baik di dalam desa transmigrasi maupun antara

desa transmigrasi dengan desa-desa masyarakat adat asli. Hal ini

mengindikasikan bahwa sistem ekonomi yang sedang berlangsung

menurunkan rasa solidaritas lapisan atas yang semakin lemah.

Perilaku mereka menggambarkan manusia individualistik yang

cenderung membesarkan usaha sendiri tanpa peduli pada penciptaan

peluang kerja untuk lapisan bawah yang miskin.

Salah satu strategi kebijakan mengurangi kesenjangan itu

adalah mengenal kelompok sasaran (target group), siapa dan

dimanakah yang miskin itu di tingkat desa transmigrasi.  Mereka

dapat kita lihat dari tiga sisi.  Pertama, sisi luas penguasaan lahan

dimana sebagian besar berlahan sempit dan tidak memiliki tanah

(land less) sehingga menjaga keberlanjutan nafkah dari tanah

pertanian sangat penting (Wiradi, 1984). Kedua, sisi pemilikan

“modal”, yakni mereka yang memiliki modal cadangan pangan dan
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modal cadangan pengembangan usaha serta mereka yang tidak

memiliki modal bahkan hidup pas-pasan atau minus. Ketiga, mereka

yang memiliki ketrampilan dan pengalaman kerja, baik dalam usaha

pertanian maupun perdagangan, industri dan jasa.

Berdasarkan ketiga sisi tersebut maka seleksi kelompok target

perlu dibedakan menurut konsep pemberdayaan: kelompok yang sama

sekali tidak punya daya, kelompok yang sudah punya sedikit daya

tetapi sulit berkembang tanpa intervensi dari luar, serta kelompok

yang sudah berdaya dan mandiri. Kelompok pertama lebih relevan

dengan program bantuan sosial, kelompok kedua merupakan fokus

program pemberdayaan, sedang kelompok ketiga perlu didorong

menjadi ‘bapak angkat’ bukan kompetitor kelompok kedua. Hal ini

penting dilakukan untuk menghindari program salah sasaran yakni

prioritas bantuan pada lapisan atas yang sebenarnya sudah mampu.

Kebijakan berikut adalah partisipasi perusahaan swasta untuk

mengurangi kemiskinan. Dulu pernah ada komitmen “Kelompok
Jimbaran Bali” melakukan kemitraan dengan pengusaha kecil, sesuai
Kepres 90/1995.  Kini ada Social Corporate Responsibility (SCR)

yang perlu menjadi referensi dan renungan bagi perusahaan tambang,

kayu, perikanan, perkebunan dan perbankan, khususnya di Maluku,

untuk membantu penduduk miskin.  Dalam hal ini, ada suatu

keharusan untuk menyerahkan 1%-3% keuntungan tiap individu atau

badan usaha yang mencapai untung diatas Rp100 juta  kepada

pengusaha kecil dan koperasi serta rumah tangga miskin.

Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan juga

perlu terintegrasi di desa transmigrasi. Program Inpres Desa

Tertinggial (IDT), Raskin, PNPM mandiri, keluarga harapan, jaminan
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kesehatan, merupakan program pemerintah untuk mengurangi

kesenjangan dan kemiskinan. Namun hal terpenting dalam kemitraan

bukanlah bantuan uang, karena menciptakan ketergantungan, tetapi

lapangan pekerjaan dan bentuk organisasi usaha yang saling terkait-

saling tergantung. Peran perusahaan swasta tidaklah terpisah sebagai

“menara gading” (enclave industry) tetapi menjadi mitra bagi usaha

kecil dan rumah tangga. Maka, Koperasi Unit Desa (KUD), sesuai

UUD 1945, harus terus dibenahi sebagai organisasi yang rasional

untuk memperkuat posisi tawar petani dan masyarakat desa.

Kebijakan berikut adalah penciptaan investasi di sektor riil

sangat penting tetapi haruslah ramah lingkungan dan menyerap tenaga

kerja serta berkelanjutan di pedesaan. Kasus industri kayu lapis

memang menyerap banyak tenaga kerja pedesaan tetapi tidak

berkelanjutan karena kecepatan mengeksploitasi hutan lebih tinggi

daripada kecepatan tumbuh (menanam kembali) tanaman, sehingga

perusahaan kekurangan bahan baku. Selain itu, seleksi transmigran di

daerah asal sangat penting yakni mereka yang memiliki ketrampilan,

pengalaman kerja serta motivasi tinggi untuk berhasil, termasuk

kreatifitas dan kemampuan melihat peluang pasar dengan

menciptakan beragam usaha dan sumber pendapatan.

Akhirnya, prioritas kebijakan dan program terpenting adalah

membangun jaringan air irigasi yang rusak secara partisipatif karena

air merupakan faktor penentu keberhasilan usahatani. Jika air irigasi

tidak tersedia, maka petani hanya akan mengandalkan lahan tadah

hujan atau membangun sumur gali dengan biaya operasional yang

cukup mahal baik untuk tenaga kerja, mesin pompa air dan peralatan

lainnya. Dalam kondisi saluran air irigasi yang rusak, petani terpaksa
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beralih dari tanaman padi sawah ke tanaman hortikultura. Uang yang

diperoleh dari tanaman hortikultura kemudian digunakan untuk

membeli pangan (beras) dan non pangan lainnya.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, hal penting yang perlu

digarisbawahi adalah bahwa pembangunan saluran air irigasi di desa

transmigrasi yang tidak berbasis partisipasi petani (Girsang, 2005)

tetapi berorientasi proyek yang dikerjakan kontraktor swasta, telah

membuktikan, cepat atau lambat, dalam jangka pendek 5 tahun, akan

rusak dan tidak berkelanjutan. Masalahnya, masyarakat petani tidak

merasa memiliki terhadap saluran dan bendungan irigasi, dan

perawatannya sepenuhnya dilakukan pemerintah dengan menggaji

seorang petugas yang tidak mungkin melakukan perawatan

sepenuhnya tanpa melibatkan partisipasi masyarakat petani.

Maka sudah waktunya prioritas pembangunan nasional dan

lokal mulai dari pedesaan, sesuai dengan potensi sumberdaya alam

dan budayanya. Sebab jika mencari nafkah di desa makin sulit

sementara tuntutan kebutuhan hidup makin bertambah banyak dan

makin mahal, maka urbanisasi berlebih sulit dibendung dan dihindari

serta daya dukung kota makin berat diikuti kesenjangan sosial

ekonomi yang semakin besar dan kompleks.

Sesungguhnya, wujud pemerataan akan tampak dari

kemandirian (dan kedaulatan) perekonomian masyarakat kita yang

sebagian besar masih tinggal di pedesaan. Program transmigrasi perlu

dievaluasi kembali agar tidak menciptakan kesenjangan dan

kemiskinan baik di dalam desa maupun antar desa transmigrasi dan

desa-desa non transmigrasi. Selama ini desa transmigrasi memang

bertumbuh relatif lebih cepat dibanding desa non transmigrasi (desa
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asli), tetapi pertumbuhan itu belum menjadi pemicu produksi dan

produktifitas, sebaliknya justru mendorong penduduk desa-desa non

trasnmigrasi menjadi konsumen komoditi dan produk yang dijual oleh

penduduk transmigran.

Hal lain yang perlu dipahami adalah bahwa kasus kemiskinan

dan kesenjangan di desa transmigrasi (dan non transmigrasi) juga

tidak terlepas dari masalah kerusuhan sosial di Maluku antara 1999

dan 2004 karena kegiatan ekonomi yang timpang. Kemiskinan dan

kesenjangan sebelumnya diduga kuat terkait dan memperkuat

terjadinya konflik sosial. Lebih jauh persepsi melebarnya kesenjangan

sosial ekonomi pada prinsipnya tidak hanya terjadi dikalangan

masyarakat desa tetapi juga dipicu oleh persepsi dikalangan lapisan

masyarakat terdidik dan elit lokal yang menganggap kebijakan

pemerintah pusat yang lebih pro-transmigran daripada masyarakat

adat setempat. Oleh karena itu pembangunan pedesaan transmigrasi di

pulau kecil tidak tepat hanya berbasis pertumbuhan, tetapi juga

berbasis harmoni, perdamaian, partisipasi, pemerataan dan spesifik

kelompok sasaran serta pemimpin yang memahami kedalaman makna

unity in diversity dan diversity in unity.

6. Penutup

Pada Bab ini telah digambarkan bagaimana desa transmigrasi

yang semula egaliter berubah menjadi terdiferensiasi menjadi lapisan

rumah tangga kaya dan miskin. Guna memahami kondisi desa non

transmigrasi maka pada bab berikut akan didiskusikan kemiskinan di

desa non transmigrasi yang berbatasan dengan desa transmigrasi.

Akhirnya, ada beberapa hal yang penting menjadi bahan diskusi
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mengenai kemiskinan di desa transmigrasi. Pertama, program

transmigrasi (dan industri kayu lapis) di provinsi Maluku telah

mendorong percepatan kawasan tumbuh di Seram Utara, Seram Barat

dan pulau Buru. Masalahnya program transmigrasi ternyata masih

menciptakan kemiskinan dan kesenjangan baru. Industri kayu lapis di

pedesaan pun ternyata bangkrut sehingga menciptakan pengangguran

dan kerusakan hutan di pedesaan. Mengapa demikian?

Kedua, oleh karena itu maka kalangan masyarakat lokal dan

kalangan terdidik di Maluku sering mempertanyakan relevansi

perluasan program transmigrasi (misalnya ke pulau Seram, Buru,

Wetar dan Yamdena), bahkan menolak pengiriman transmigran baru

di pedesaan di pulau-pulau kecil. Pada hal tingkat kepadatan

penduduk di pulau-pulau yang relatif lebih besar masih rendah.

Bagaimana sebaiknya program transmigrasi yang lebih assosiatif

dengan sosiobudaya dan sumber daya alam setempat sekaligus

memperbaiki kesejahteraan bersama?

Ketiga, tujuan program transmigrasi di pulau-pulau kecil

seharusnya bukan pemindahan penduduk tetapi perbaikan

kesejahteraan transmigran dan non transmigran agar tidak tercipta

kecemburuan sosial. Oleh karena itu transmigran yang diseleksi

sebaiknya generasi muda terdidik sebagai pionir pembangunan

kewirausahaan (entrepreneurship) berbasis komoditas unggulan lokal

berorientasi daya saing nasional dan global di tiap pulau-gugus pulau,

seperti usaha rumput laut, perkebunan kelapa, cengkeh, pala, mutiara

dan atau parawisata. Bagaimana mendorong generasi muda di

perdesaan transmigrasi dan non transmigrasi agar menjadi pionir dan

petani pengusaha di pedesaan?
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Bab 5
Kemiskinan di Desa Lohiatala Pulau Seram

A farmer should live as though he were going to die tomorrow;
but he should farm as though he were going to live forever

(Pretty, 1999, in George E.Evans, 1966)

1. Pendahuluan

Bab ini merupakan perluasan bab 4 untuk melihat kondisi

eksisting dan interaksi desa transmigrasi dan non transmigrasi. Desa

non transmigrasi yang dipilih adalah desa Lohiatala yang berdekatan

dengan desa transmigrasi Waihatu selama lebih dari 40 tahun.  Desa

Lohiatala merupakan desa miskin yang terletak di dataran lebih

tinggi, terisolasi, dan masyarakatnya hidup dari lahan kering

usahatani perkebunan rakyat skala kecil seperti pala, cengkeh dan

kelapa serta hasil hutan. Desa transmigrasi memiliki interaksi biofisik

dan sosial dengan desa non transmigrasi. Hutan desa Lohiatala,

misalnya, berperan penting menjaga debit air sungai Nala sebagai

sumber air irigasi lahan sawah di desa transmigrasi.

Selama ini kemiskinan di wilayah pedesaan Maluku,

khususnya antara desa transmigrasi dan non transmigrasi (negeri

masyarakat adat) mempunyai ciri sensitif konflik disertai kondisi

geografis dengan aksessibilitas di dalam dan antar pulau yang sulit.

Petani transmigran dan non transmigran memiliki nilai kultural

berbeda. Transmigran hidup seolah besok akan mati tetapi mereka

bertani seolah-olah mereka hendak hidup selama-lamanya.

Dalam bab ini akan didiskusikan kemiskinan di kabupaten

Seram Bagian Barat, pendekatan lapang dan karakteristik kemiskinan

di desa Lohitala. Kemudian dilanjutkan dengan analisis pendapatan
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dan pengeluaran rumah tangga, tingkat kemiskinan serta model

penanggulangan kemiskinan di desa Lohiatala dan penutup.

2. Kemiskinan di kabupaten Seram Bagian Barat

Kemiskinan masih tinggi di Indonesia, yakni sekitar 13% dari

sekitar 230 juta penduduk.  Tingkat kemiskinan ini lebih tinggi lagi di

daerah provinsi dan kabupaten seperti provinsi Maluku; provinsi

termiskin nomor tiga di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk

miskin lebih dari dua kali lipat angka kemiskinan nasional.

Pembangunan transmigrasi di Maluku pada awalnya bertujuan tidak

hanya untuk pemerataan penduduk dari Jawa ke luar Jawa, tetapi juga

menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru di daerah sekaligus

menjadi trigger pembangunan ekonomi lokal.

Salah satu lokasi penerima transmigran di Maluku adalah

desa Waimital dan Waihatu di kecamatan Kairatu, kabupaten Seram

Bagian Barat. Desa transmigrasi Waimital mulai ditempati

transmigran sejak tahun 1954 sedangkan desa Waihatu ditempati

sejak tahun 1973/1974 dalam kondisi serba sulit, terisolir dan lahan

belum siap tanam (Girsang, 2006). Kedua desa transmigrasi tersebut

berdekatan dan berbatasan langsung dengan desa-desa non

transmigrasi atau negeri masyarakat adat setempat.

Setelah lebih kurang 40 tahun hidup berdampingan dengan

desa-desa tetangga, desa transmigrasi tampak secara visual jauh lebih

maju dibanding desa non transmigrasi. Indikator kemajuan desa

transmigrasi antara lain sarana dan prasarana dasar, perumahan, jalan

usahatani serta berkembangnya sektor industri, perdagangan, dan jasa.

Kesenjangan ekonomi dan sarana prasarana fisik tersebut merupakan
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salah satu masalah sensitif, laten dan dapat mendorong timbulnya

kecemburuan sosial (social jelousy) yang mempercepat munculnya

isu konflik sosial.

Salah satu argumentasi dalam kerusuhan sosial tahun 1999-

2004 di Maluku  adalah kemiskinan, kesenjangan sosial, ekonomi,

dan budaya antara masyarakat adat dan pendatang, antara desa dan

kota serta antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu menarik untuk

dipelajari mengenai pendapatan rumah tangga, kemiskinan

multidimensi, dan kesenjangan di desa atau negeri non transmigrasi.

Kemiskinan multidimensi dimaksud adalah ukuran dan persepsi

kemiskinan yang beragam sesuai dengan latar belakang dan konteks

orang yang melihatnya. Hal ini penting karena ukuran kemiskinan

sering diperdebatkan ketika hanya melihat dari sisi tunggal seperti

kemampuan memenuhi pangan semata.

Kenapa kemiskinan penting dilihat dari perspektif multi

dimensi? Salah satu alasan adalah umumnya kemiskinan merupakan

suatu keadaan yang sering diukur dengan kekurangan materi,

khususnya pangan, sandang dan papan. Namun pengertian

kemiskinan tersebut semakin majemuk ketika ditafsirkan bahwa

pendidikan, kesehatan, aksessibilitas dan partisipasi pada setiap

proses pengambilan keputusan dalam pembangunan adalah kebutuhan

pokok manusia.  Maka kemiskinan pada dasarnya memiliki multi

dimensi sehingga tidak dapat didefinisikan mutlak.

Selama ini ukuran kemiskinan memang berbeda sesuai

dengan tujuannya baik oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Dunia,

BKKBN, UNDP dan ukuran lain seperti ‘garis kemiskinan’ Sajogyo.

Oleh karena itu pemahaman untuk menanggulangi kemiskinan selama
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ini sangat parsial dan sektoral. Berdasarkan konsep dan ukuran yang

berbeda tersebut maka dapat mengakibatkan perbedaan sasaran

keluarga miskin, bahkan implementasinya pun menjadi kurang

harmonis dan terintegrasi. Namun demikian, perbedaan itu pada

dasarnya perlu diakomodasi dalam satu konsep pemahaman yang

terintegrasi ketika kemiskinan dilihat dari perspektif multi dimensi,

baik sosial psikologis, budaya, ekonomi, politik dan ketidakmampuan

untuk memperluas pilihan-pilihan hidup. Dalam hal ini, persepsi

mengenai kemiskinan juga penting dilihat dari perspektif masyarakat

desa setempat (penduduk lokal).  Salah satu masyarakat lokal yang

menarik untuk dipalajari adalah masyarakat adat atau negeri Lohiatala

di kabupaten Seram Bagian Barat.

Desa Lohiatala merupakan salah satu desa di kabupaten

Seram Bagian Barat sehingga kondisi kemiskinan di tingkat

kabupaten penting untuk diketahui. Seram Bagian Barat (SBB)

merupakan salah satu kabupaten di pulau Seram provinsi Maluku,

yang baru dimekarkan pada tahun 2004.  Luas wilayah kabupaten ini

sebesar 5.176 km2 yang memiliki potensi sumberdaya alam pertanian,

kelautan dan pertambangan yang berpeluang untuk dikembangkan

bagi kesejahteraan masyarakatnya. Namun demikian, berdasarkan

data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten SBB

tahun 2010, dari 33.535 Rumah Tangga (RMT), sebanyak 9.492 atau

sekitar 28,3% dari total RMT Kabupaten masih tergolong miskin.

Menurut data BPS SBB tahun 2009, jika jumlah penduduk

miskin yang diukur berdasarkan jumlah RMT penerima dana Bantuan

Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2008 maka jumlah rumah tangga
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miskin adalah 11.560 rumah tangga (RMT) atau sekitar 35% dari total

kabupaten (32.995 RMT) .

Jika dianalisis menurut kecamatan, maka sasaran rumah

tangga miskin penerima BLT lebih rendah dari ukuran yang

ditentukan oleh BPS maupun BKKBN sebesar 59% tahun 2005. Di

kecamatan Huamual Belakang, presentase jumlah RMT penerima

BLT lebih tinggi (48,9%) dibandingkan tiga kecamatan lainnya

maupun rata-rata kabupaten, sedangkan di kecamatan Kairatu jumlah

RMT penerima BLT lebih rendah (26,4%) dibandingkan tiga

kecamatan lainnya maupun rata-rata kabupaten (Tabel 6).

Tabel 6.  Jumlah RMT miskin per kecamatan di kabupaten SBB
tahun 2008 berdasarkan penerima dana BLT

No. Kecamatan
Jumlah
RMT

Jumlah RMT
Miskin

Persen (%)
Kec. Kab.

1.
Huamual
Belakang

6401 3127 48.9 27.1

2. Seram Barat 11617 3997 34.4 34.6

3. Kairatu 11325 2988 26.4 25.9

4. Taniwel 3651 1447 39.6 12.5
Kabupaten SBB 32995 11560 35.0 100

Sumber : Diolah dari data BPS SBB tahun 2009

Jika dilihat dalam kurun waktu 4 tahun (2005-2008) angka

kemiskinan di kabupaten Seram bagian Barat cenderung menurun

sekitar 0,99% per tahun (Gambar 12). Namun demikian, angka

kemiskinan yang dihitung menurut jumlah rumah tangga miskin

ternyata berbeda (lebih tinggi) dibanding angka kemiskinan jika

dihitung menurut jumlah jiwa. Dengan kata lain angka kemiskinan

menurut jumlah penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)
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cenderung lebih tinggi dibanding angka kemiskinan yang dihitung

menurut kriteria BPS.

Gambaran ini memperlihatkan dilema perbedaan ukuran dan

jumlah penduduk miskin menurut BPS dan ukuran penerima BLT

sekaligus memperlihatkan tidak meratanya presentase distribusi BLT

yang di mulai dari tingkat RT hingga kecamatan. Masalahnya adalah

belum ada pemetaan yang jelas mengenai intervensi, ukuran, lokasi,

siapa dan kapan penduduk miskin tersebut diidentifikasi dengan jelas,

termasuk apa faktor-faktor penyebab mereka menjadi miskin.

Gambar 12. Jumlah penduduk miskin di kabupaten Seram Bagian Barat

Secara spesifik permasalahan menarik yang perlu dianalisis di

pedesaan atau negeri masyarakat adat atau desa non transmigrasi

adalah: (a) persepsi masyarakat adat negeri (desa) Lohiatala mengenai

kemiskinan; (b) tingkat pendapatan, kemiskinan dan kesenjangan di

negeri Lohiatala; (c) model penanggulangan kemiskinan di negeri

Lohiatala yang relative lebih terisolasi dibanding desa transmigrasi.
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Tujuannya adalah menemukan konsep kemiskinan dari

perspektif masyarakat lokal (emik), mengetahui tingkat pendapatan

dan kemiskinan serta menemukan strategi alternatif yang relevan

untuk menanggulangi kemiskinan di negeri Lohiatala yang

merupakan penduduk ‘asli’. Hal ini menjadi penting karena kebijakan

pemerintah melalui undang-undang No 22 tahun 1999 dan undang-

undang No 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah, merupakan

kesempatan berharga bagi pemerintah daerah untuk mengelola sendiri

sumberdaya alam dan sosial termasuk penanggulangan kemiskinan.

Kecuali itu, pemerintah kabupaten sudah mulai memberlakukan

peraturan daerah mengenai desa adat yang disebut sebagai negeri

yang memiliki hak atas tanah di wilayah anak desa (dusun).

3. Pendekatan lapang

Lokasi kegiatan ditentukan di negeri Lohiatala kecamatan

Kairatu, berbatasan dengan desa transmigrasi Waimital, lokasi

transmigrasi pertama di Maluku-bersamaan dengan tahanan politik di

pulau Buru, dan desa transmigrasi Waihatu, desa transmigrasi kedua

pada tahun 1973/1974 di pulau Seram. Ada beberapa desa atau negeri

non transmigrasi yang berbatasan langsung dengan desa transmigrasi,

namun karena keterbatasan waktu, tenaga dan sumberdaya, maka

lokasi kajian ditentukan hanya di negeri Lohiatala. Sumber data

adalah responden rumah tangga yang tinggal di negeri Lohiatala.

Pada tahap awal dilakukan observasi lapang guna mengenali

kodisi alam dan konteks sosial budaya di tiap desa. Pada tahap ini

diuji coba beberapa kuesioner terbuka untuk ditanyakan kepada

sejumlah rumah tangga.  Hasil dari pra survei dan observasi lapang
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selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun instrumen penelitian

yang lebih komprehensif dengan tiga pendekatan, yakni survai,

diskusi kelompok fokus dan studi kasus.

Responden survai ditentukan dengan cara simple random

sampling berdasarkan kerangka sampling yang telah dipersiapkan,

sedangkan peserta FGD dan studi kasus dipilih secara sengaja

(purposive sampling). Jumlah responden adalah 39 rumah tangga dan

peserta FGD sekitar 12 partisipan dipilih dari berbagai latar belakang

yang terkait dengan program kemiskinan. Hasil survai memberikan

gambaran umum kemiskinan sedangkan hasil studi kasus dan diskusi

kelompok fokus memberikan informasi kemiskinan yang lebih

mendalam. Data lapangan yang telah dikumpulkan kemudian diedit

dan dirapikan, diolah dan dianalisis baik secara kuantitatif maupun

kualitatif.  Data sekunder juga digunakan untuk memperkaya analisis

yang bersumber dari dokumen  pemerintah, perguruan tinggi dan

kepustakaan yang relevan.

4. Karakteristik rumah tangga di desa Lohiatala

4.1. Latar belakang historis negeri Lohiatala

Lohiatala mulanya ada di Lohiasapalewa karena Lohiatala

dan Lohiasapalewa adalah satu negeri. Nama asli atau mulanya adalah

Lohia, nama berubah jadi Lohiatala dan Lohiasapalewa karena Lohia

ada di petuanan air Tala dan Sapalewa. Kemudian pada tahun 1800

negeri Lohia ini pecah dua yaitu, Lohiasapalewa dan Lohiatala. Pada

waktu Lohia masih jadi satu, Lohiasapalewa rajanya bernama S.

Tibalilatu dan wakilnya bernama B. Manakane. Lohia kemudian

pindah ke petuanan Tala oleh karena kondisi alam dan penyakit yang
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pada waktu itu sulit diobati di tempat permukiman lama. Selanjutnya,

Lohiatala dipimpin S.Manakane.

Tempat dimana warga Lohiatala kini berdiam disebut tape

tunu sabatai. Artinya tanah yang ada diantara air Tala dan air Eti.

Oleh karena itu masyarakat negeri Lohiatala mempunyai hak di

wilayah petuanan sungai Tala dan sungai Eti. Dalam waktu yang

cukup lama, status Lohiatala adalah dusun atau negeri anakan yang

pernah dipimpin oleh tiga orang wakil : (1) S.Manakane; (2) P.

Manakane; dan (3) Sui/Ja Makerawe. Dalam perkembangannya, wakil

Sui/Ja Makerawe diangkat lagi oleh pemerintah Belanda menjadi Raja

melalui suatu Surat Keputusan (SK) yang disebut Uabuai sehingga

raja pertama di Lohiatala adalah Sui/Ja Makerawe.

Setelah pemimpin dusun Lohiatala memperoleh SK dari

Belanda, maka para tua–tua adat dan kepala dusun dan staf

mengusulkan kepada desa induk yang dipimpin Raja Soa Tibalitalu

agar diberikan status sebagai negeri definitif dan mandiri. Adat

istiadat tetap satu dalam adat Lohiasapalewa dan Lohiatala. Sejak itu,

Lohiatala dipimpin Raja Sui/Ja Makrawe hingga wafat. Setelah itu,

kepemimpinan negeri Lohiatala dilanjutkan oleh anaknya bernama M.

Makerawe antara tahun 1947 dan 1965.

Dalam masa kepemimpinan M.Makerawe ada satu

momentum penting yang perlu diingat yakni tanggal 25 Agustus

1952, dimana masyarakat Lohiatala menyerahkan diri kepada TNI di

negeri Hatusua di daerah pantai. Negeri Hatusua pada waktu itu

menjadi basis kekuatan TNI dalam menjaga keamanan dan melawan

kelompok separatisme. Demi menjaga diri dari masalah keamanan,
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maka warga Lohiatala tinggal di negeri Hatusua antara tahun 1952

dan 1965.

Pada tanggal 15 Januari 1965, warga negeri Lohiatala hendak

kembali ke negeri lama atau Lohiatala Lama yang letaknya di gunung.

Namun dalam proses perjalanan, bapak warga desa berhenti di

beberapa tempat bermukim karena tidak dapat mengadaptasi diri

dengan penyakit pada waktu itu (Girsang, 2006). Pada suatu waktu

ketika masyarakat Lohiatala sudah dapat mengadaptasi diri dengan

kondisi tempat baru maka mereka tidak meneruskan perjalanan ke

negeri Lohiatala Lama, tetapi mengambil keputusan untuk menetap.

Tempat yang mereka pilih untuk menetap disebut Kweletei.

Penduduk Lohiatala secara resmi menetap di negeri ini

terhitung sejak 28 November 1966 setelah berpindah-pindah dari satu

tempat ke tempat lain. Sebagai peringatan maka setiap tanggal 28

Oktober di tetapkan sebagai Hari Ulang Tahun Negeri Lohiatala. Jadi

setelah Raja M.Makerawe, Raja berikut yang pernah memimpin

Lohiatala adalah: (1) D.Manakane (1987-1998); (2) E. Manakane

(1998-2006); dan (3) O.Tibalimeten (2007 – Sekarang). Pada saat ini

sudah dibangun jalan aspal dari Lohiatala menuju ibu kota kecamatan

tetapi biaya transportasi masih mahal dan frekwensinya pun jarang.

Kecuali itu, jalan usahatani belum ada untuk mempermudah akses ke

lahan perkebunan dengan topografi berbukit dan jauh dari tempat

permukiman.

4.2. Umur

Sebagian besar (82%) penduduk Lohiatala berusia produktif

yakni berusia antara 20 dan 60 tahun.  Kelompok umur terbesar
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penduduk Lohiatala adalah mereka yang berusia antara 20 dan 50

tahun yang jumlahnya mencapai 67%, sedang jumlah penduduk

berusia tua berjumlah 18% dimana 8% diantaranya merupakan

penduduk berusia lebih dari 70 tahun. Jika dibandingkan dengan

negeri Hatusua (sama-sama negeri masyarakat adat) maka negeri

Lohiatala memiliki struktur umur penduduk yang relatif lebih tua.

Penduduk usia muda-produktif, khususnya berusia antara 20

dan 40 tahun, merupakan potensi sumberdaya manusia penting untuk

memanfaatkan potensi sumberdaya alam untuk pembangunan

ekonomi pedesaan.  Mereka perlu didorong agar kompak dalam

bekerja sama, baik di dalam desa maupun kerjasama terhadap

lembaga-lembaga luar desa, khususnya pemerintah dan swasta. Jika

generasi muda pergi dari desa maka desa akan mengalami stagnasi

karena keterbatasan tenaga kerja terampil, sehat dan kuat untuk

mengelola sumberdaya alam lokal.

4.3. Pendidikan

Pendidikan masyarakat di desa Lohiatala dapat digambarkan

sebagai berikut: 5% tidak sekolah, 54% tamat sekolah dasar, 13%

tamat sekolah menengah pertama, 27% tamat sekolah menengah

umum dan 2% lulus perguruan tinggi. Data pendidikan tersebut

menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Lohiatala masih

berpendidikan rendah dimana 59% masih berpendidikan sekolah

dasar atau tidak tamat sekolah dasar. Sarjana yang tinggal dan hidup

di negeri Lohiatala, walaupun hanya 2%, merupakan sumberdaya

manusia yang penting mendapat fasilitas agar dapat mengembangkan

diri, kelompok dan warga di negeri Lohitala.
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Pada prinsipnya pendidikan merupakan salah satu hak dan

kebutuhan dasar manusia. Tingkat pendidikan rendah memberikan

interpretasi lemahnya kreatifitas, kapasitas dan kemampuan untuk

membangun jaringan, komunikasi dan menangkap informasi dari luar

desa. Rendahnya tingkat pendidikan juga berkaitan dengan

kemampuan membiayai pendidikan di masa lalu dan masa kini serta

sarana dan prasarana pendidikan termasuk tenaga pendidikan yang

terbatas dan sulit diakses oleh penduduk Lohiatala. Namun demikian,

komitmen, kemauan keras dan motivasi kuat untuk sekolah

merupakan nilai yang mungkin sudah sulit ditemukan dikalangan

masyarakat Lohiatala yang lokasinya relatif terisolir.

4.4. Jenis pekerjaan

Jenis pekerjaan sebagai petani merupakan mata pencaharian

pokok bagi 77% penduduk negeri Lohiatala, disusul pekerjaan tukang

dan chainsaw kayu di hutan (13%). Pekerjaan di sektor jasa dan

pegawai ngeri lebih kecil yakni 7% dan 3%.

Tanaman utama yang diusahakan petani Lohiatala adalah

tanaman perkebunan seperti cengkeh, kelapa dan kakao.  Tanaman ini

merupakan sumber pendapatan uang tunai untuk rumah tangga petani.

Namun topografi lahan usahatani adalah berbukit dan lokasinya jauh

dari desa yang ditempuh dalam waktu 2 jam dengan jalan kaki.

Selain tanaman perkebunan, petani Lohiatala mengusahakan tanaman

pangan dalam skala kecil dan tersebar, antara lain tanaman umbi-

umbian dan sayur-sayuran.

Pekerjaan sebagai tukang kayu merupakan kegiatan untuk

memotong kayu di hutan dengan menggunakan mesin chain saw.
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Pekerjaan ini membutuhkan kerja keras dan ketrampilan memilih dan

memotong kayu serta menggunakan dan merawat mesin. Kayu yang

sudah dipilih, kemudian dipotong, dibelah dan dijadikan papan untuk

dijual kepada pedagang kayu atau pengusaha mebel kayu.  Biaya

produksi meliputi biaya (sewa/kredit) chain saw, minyak dan tenaga

angkut kayu dari hutan ke tempat penjualan.

Namun demikian risiko pekerjaan ini adalah semakin

banyaknya pohon yang ditebang di hutan desa sehingga dapat

berimbas pada terganggunya sumber mata air dan tata aliran air

sungai, termasuk mengakibatkan kekeringan dan banjir. Hal ini telah

berdampak terhadap saluran irigasi yang kurang berfungsi optimal di

desa transmigrasi Waihatu karena banyaknya pasir dan bebatuan di

dalam sungai.  Penggundulan hutan akan mengakibatkan arus sungai

yang cukup deras di musim hujan sehingga bendungan irigasi yang

mengairi 300 hektar lahan sawah di desa transmigrasi Waihatu telah

rusak total dan jebol pada tahun 2008.

Kegiatan jasa yang ditemukan di negeri Lohiatala dan desa-

desa transmigrasi adalah ojeg atau sepeda motor sebagai alat

transportasi bagi warga setempat dari desa ke pasar atau sebaliknya.

Ojeg makin penting karena lebih praktis, cepat dan mudah walaupun

lebih mahal dibanding angkutan desa yang jumlah dan frekwensinya

ke negeri Lohitala sangat terbatas.  Kecuali itu, jenis pekerjaan

pegawai negeri yang umumnya ditemukan adalah guru sekolah dasar.

4.5. Jumlah anggota keluarga

Jumlah anak yang dimiliki setiap rumah tangga memberikan

gambaran persepsi mereka akan pentingnya anak baik sebagai aset
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budaya, sosial maupun investasi ekonomi.  Sebagian besar (59%)

penduduk Lohiatala memiliki anak lebih dari 2 orang sehingga

tergolong kedalam jumlah anak yang relatif banyak.  Sisanya

sebanyak 41% penduduk hanya memiliki anak hingga dua orang atau

sesuai dengan anjuran keluarga berencana nasional.

Jumlah anak yang relatif lebih tinggi dibanding anjuran

pemerintah berkaitan dengan tingginya kebutuhan keluarga akan

tenaga kerja untuk usahatani disamping sebagai aset investasi orang

tua di masa tua.  Pertimbangan lainnya adalah rasio lahan dan

manusia di negeri Lohiatala masih cukup tinggi sehingga lahan

usahatani masih memungkinkan untuk rumah tangga baru.

Ditinjau dari jumlah tanggungan keluarga ternyata 62%

rumah tangga di negeri Lohiatala mempunyai tanggungan keluarga

yang tergolong tinggi yakni antara 5 dan 10 jiwa. Jumlah anggota

keluarga yang menjadi tanggungan semakin besar tanpa diikuti oleh

usaha produktif hanya akan membebani ekonomi keluarga. Hal ini

berkaitan dengan aspek budaya saling membantu dan adanya

kebiasaan bagi pasangan baru menikah untuk tinggal di rumah orang

tua jika belum mampu membangun rumah sendiri.  Lama kelamaan

bukan hanya anak yang tinggal di rumah tetapi juga cucu-cucu,

sehingga semakin membebani kepala keluarga.  Kondisi banyaknya

tanggungan dapat mengakibatkan stress dan sensitif konflik.

4.6. Luas lahan

Petani di Lohiatala masih memiliki lahan yang cukup luas

dimana 35% memiliki lahan antara 1 ha dan 4 ha, sedangkan 56%

memiliki lahan antara 0.126 ha dan 0.990 ha. Sisanya sebanyak 9%
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memiiki luas lahan seluas ≤ 0.125 ha. Jadi luas lahan pangan dan

perkebunan yang relatif sempit umumnya dikerjakan oleh penduduk

berusia tua berpendidikan sekolah dasar (Tabel 7).

Hal menarik dari kondisi lahan di negeri Lohiatala adalah

bahwa potensi lahan kering cukup besar untuk dikembangkan

khususnya untuk tanaman perkebunan seperti kakao dan kelapa.

Namun demikian masyarakat negeri tidak memiliki kekuatan

keuangan dan teknologi untuk membuka lahan dan mengelolanya

dengan input pupuk yang cukup serta benih/bibit tanaman yang baik.

Kecuali itu keterbatasan jaringan dan kekuatan lobby politik di tingkat

atas desa masih masalah sulit bagi negeri Lohiatala.

Pembangunan pertanian di negeri Lohiatala sebenarnya tidak

hanya ditentukan oleh dukungan investasi pemerintah dan swasta

tetapi juga ketersediaan tenaga kerja dan etos kerja masyarakat

Lohiatala.  Etos kerja yang dimaksud adalah kerja keras dan optimis

mampu menghasilkan produksi yang lebih baik dengan basis

kemandirian, bukan ketergantungan bantuan gratis dari pihak luar

seperti pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat.

Salah satu contoh adalah pemberian bantuan pemerintah

berupa bibit kakao satu hektar dan uang tunai Rp 1 juta per kepala

keluarga.  Masyarakat petani menilai dana tersebut tidak memadai

untuk membuka lahan 1 ha di wilayah hutan dan semak belukar

dengan topografi berbukit. Kemudian tenaga kerja keluarga untuk

menanam kakao juga terbatas. Lebih jauh penyuluh pertanian kurang

intensif mendampingi petani sehingga bibit kakao tidak ditanam

petani sesuai ukuran luas lahan sebagaimana diharapkan oleh Dinas

Perkebunan.
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Tabel 7. Profil rumah tangga di negeri Lohiatala (n=39)

1. Distribusi rumah tangga menurut umur petani (tahun) %

20 – 40 43.6

41 – 50 23.1

51 – 60 15.4

61 – 70 10.2
70 keatas 7.7

2. Distribusi rumah tangga menurut pendidikan

Tdk Skolah/blm tamat 5.2

Sekolah Dasar 53.8

Sekolah Menengah Pertama 12.8

Sekolah Menengah Atas 25.6

Akademi/Perguruan Tinggi 2.6

3. Distribusi rumah tangga menurut pekerjaan

Petani 77

Jasa 7.7

Guru 2.5

Menebang, mengangkut dan mengolah kayu dari hutan 12.8

4. Distribusi rumah tangga menurut jumlah anak (jiwa)

5-6 30.8

3-4 28.2

0-2 41

5. Jumlah tanggungan rumah tangga (jiwa)

8-10 20.5

5-7 41

1-4 38.5

6. Distribusi rumah tangga menurut luas lahan (ha)

>1 35.3

0.126 - 0.99 55.9

< 0.126 8.8



101

Dalam hal ini, ada masalah kebijakan intervensi pemerintah

yang menciptakan mentalitas dan sikap ketergantungan masyarakat

desa kepada bantuan gratis pemerintah. Ketika bantuan tidak

memadai maka mereka menyalahkan bantuan pemerintah yang terlalu

kecil. Lebih jauh, aparat pemerintah pun cenderung memberikan

bantuan gratis tanpa persiapan dan pendampingan berkelanjutan.

Artinya, pendampingan tidak dilakukan secara berkelanjutan setelah

bibit dan dana insentif lainnya diserahkan kepada petani. Dalam hal

ini, program yang diperkenalkan seperti usahatani kakao merupakan

komoditas baru bagi petani setempat yang selama ini terbiasa dengan

pala dan cengkeh.

Akibatnya banyak program dan bantuan pemerintah tidak

sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Ketika proyek bantuan gagal, maka aparat pemerintah dan petugas

lapangan cenderung menyalahkan petani yang dipandang ‘malas’ dan

menyalahgunakan bantuan pemerintah.

4.7. Struktur pendapatan rumah tangga

Struktur pendapatan rumah tangga yang dimaksud adalah

sumber-sumber pendapatan yang menjadi dasar penopang pendapatan

rumah tangga di desa (negeri) Lohiatala sesuai dengan kondisi alam

dan sosiobudaya masyarakat setempat. Hal ini penting karena

memperbaiki pendapatan rumah tangga melalui introduksi komoditas

atau usaha yang sama sekali baru akan lebih sulit dibanding

memperbaiki usaha yang sudah ada di masyarakat petani.

Struktur dasar pendapatan rumah tangga di desa non

transmigrasi Lohiatala adalah berbasis pada usaha pertanian dan non
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pertanian. Secara umum kontribusi usaha luar pertanian lebih besar

dari usaha pertanian, tetapi hal ini tidak berarti bahwa telah terjadi

transformasi ekonomi pedesaan dari pertanian ke non pertanian.

Masalahnya usaha luar pertanian yang ada lebih mendorong

masyarakat desa menjadi konsumen daripada produsen, sehingga

tidak mendorong terciptanya iklim investasi untuk mendorong

industri berbasis sumberdaya alam dan budaya lokal.

Idealnya usaha non pertanian akan lebih kuat dan

berkelanjutan jika dibangun diatas landasan sumberdaya alam, sosial

dan kelembagaan lokal yakni usaha pertanian dan industri pengolahan

hasil pertanian. Jika tidak demikian maka industri pedesaan yang

sedang terjadi adalah industri semu yang lebih mendorong konsumsi

daripada usaha produktif masyarakat di pedesaan. Berikut akan

dianalisis pendapatan rumah tangga yang bersumber dari usaha

pertanian dan luar pertanian.

5. Struktur pendapatan dan pengeluaran rumah tangga

5.1. Sumber pendapatan pertanian

Secara teoritis struktur pendapatan rumah tangga miskin lebih

didominasi oleh usaha pertanian dibanding usaha luar pertanian yang

hanya sebagai pelengkap pendapatan yang berasal dari pertanian.

Dalam hitungan angka rata-rata, sumber pendapatan luar pertanian

mempunyai kontribusi lebih besar dari pertanian. Apakah benar

bahwa struktur pendapatan petani di desa non transmerupakan

fenomena transformasi ekonomi dari pertanian ke industri,

perdagangan dan jasa? Hal ini perlu dikritisi dengan hati-hati karena

rumah tangga di pedesaan masih dominan hidup dari pertanian
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dengan pendapatan rendah sedang sebagian kecil hidup dari usaha

luar pertanian, khususnya pegawai pemerintah dan pedagang yang

berpendapatan jauh lebih besar dibanding  petani dan nelayan.

Berdasarkan pendekatan produksi usaha pertanian dan luar pertanian,

rata-rata pendapatan rumah tangga di desa Lohiatala adalah Rp

12.617.340/tahun dimana 68% berasal dari luar pertanian dan 32%

sisanya (Rp4 juta) dari usaha pertanian.

Struktur pendapatan tersebut yang menggambarkan dominasi

usaha non pertanian atas usaha pertanian. Masalahnya adalah

sejauhmana struktur pendapatan non pertanian tumbuh kuat dan

berkelanjutan? Besar kemungkinan bahwa ada sejumlah pegawai dan

pedagang yang mendorong tingginya angka pendapatan dari luar

pertanian di desa, sementara petani terpaksa memasuki usaha luar

pertanian karena pendapatan dari usaha pertanian tidak mencukupi

untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan analisis pendapatan menurut pendekatan

produksi usahatani, tanaman pangan dan perkebunan menyumbang

sekitar 80% terhadap total pendapatan rumah tangga dari usahatani

sekitar Rp 4,1 juta/tahun.  Tanaman pangan utama adalah umbi-

umbian, disusul sagu dan jagung yang hampir semuanya diproduksi

untuk memenuhi konsumsi pangan keluarga (subsisten). Sebenarnya

nilai tanaman pangan yang diperhitungkan dalam kajian ini

merupakan hasil produksi usahatani keluarga dalam bentuk komoditi

yang dikonversi kedalam nilai uang rupiah sesuai dengan harga jual

setempat. Artinya rumah tangga petani di pedesaan sebenarnya lebih

dominan memiliki akses terhadap ketersediaan pangan lokal tetapi

sangat sulit memiliki uang tunai (cash).
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Tabel 8. Sumber pendapatan rumah tangga dari pertanian

Sumber pendapatan Rumah
Tangga (RMT)

Rata-rata pendapatan RMT

(Rp/Tahun) %

A. Pertanian (P)
1. Tanaman pangan 1,630,744 40.25
Umbi-umbian 1,128,179 27.84
Sagu 302,564 7.47
Jagung 200,000 4.94
2. Hortikultura sayur 263,641 6.51
Cabe 107,692 2.66
Lainnya 118,462 2.92
Tomat 18,462 0.46
Daun ubi kayu 7,692 0.19
Terong 1,333 0.03
3. Buah-buahan 242,500 5.99
Pisang 234,295 5.78
Jeruk manis 7,692 0.19
Mangga 513 0.01
4. Tan perkebunan 1,634,045 40.33
Cengkeh 712,635 17.59
Kelapa 664,051 16.39
Mayang 192,308 4.75
Pala 41,316 1.02
Kakao 24,795 0.61
5. Peternakan 280,769 6.93
Sapi 215,385 5.32
Ayam buras dan anjing 65,384 1.62

6. Total pertanian (P) 4,051,699 100

Implikasinya, rumah tangga petani di pedesaan Maluku bukan

miskin pangan tetapi miskin uang tunai. Oleh sebab itu, kecuali
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kekurangan nutrisi dan vitamin dari buah-buahan dan sayur-sayuran,

maka jarang ditemukan masalah kelaparan dan busung lapar di

pedesaan Maluku. Oleh karena produksi tanaman pangan umumnya

habis untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota keluarga, maka

sumber utama uang tunai rumah tangga di desa Lohiatala adalah

tanaman perkebunan, khususnya cengkeh, disusul kelapa, mayang dan

pala walau bersifat musiman dan tidak menentu.

5.2. Sumber pendapatan luar pertanian

Pendapatan dari produksi pangan dan perkebunan yang

rendah memaksa petani untuk memasuki usaha luar pertanian.

Disamping pendapatan dari pertanian, rumah tangga di pedesaan non

transmigrasi juga memperoleh pendapatan dari usaha luar pertanian.

Rata-rata tingkat pendapatan rumah tangga dari usaha luar pertanian

adalah sekitarRp 8,6 juta per tahun atau dua kali lipat pendapatan

yang diperoleh dari usaha pertanian.

Jika dianalisis lebih jauh ternyata besarnya pendapatan luar

pertanian terbesar bukan bersumber dari rumah tangga petani tetapi

rumah tangga non petani yakni pegawai negeri dan usaha jasa

transportasi.  Kedua usaha ini menyumbang sekitar 45% terhadap

total pendapatan rumah tangga dari luar pertanian.  Disamping itu

usaha perdagangan kayu olahan, buruh angkut kayu olahan dan

tukang yang menyumbang sekitar 45% terhadap total pendapatan dari

luar pertanian. Jadi sekitar 90% pendapatan luar pertanian bersumber

dari mata pencaharian mereka sebagai pegawai negeri, usaha

angkutan, pedagang kayau olahan, buruh angkut kayu dan tukang.
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Jumlah mereka lebih kecil tetapi sudah memiliki ketrampilan dan

modal serta pendapatan yang relatif lebih pasti dibanding petani.

Tabel 9. Sumber pendapatan dari luar pertanian

B. Usaha luar pertanian (LP) Rp/Tahun %

1. Industri RMT 2,006,154 23.42
Pegawai 342,051 3.99
Tukang-Buruh 1,664,103 19.43
2. Perdagangan 2,725,641 31.82
Roti, kayu bakar 371,795 4.34
Usaha kios 230,769 2.69
Kayu olahan 2,123,077 24.79
3. Jasa 1,418,205 16.56
Sewa 15,385 0.18
Remittance 706,667 8.25
Angkutan ojek 696,154 8.13
4. Gaji-PNS 2,415,641 28.2
5. Total luar pertanian (LP) 8,565,641 100
Total pertanian dan luar pertanian
(P+LP)

12,617,340

Pertanian 32.11
Luar pertanian 67.89

Dengan demikian, kontribusi terbesar pendapatan luar

pertanian di pedesaan non transmigrasi bukan bersumber dari mereka

yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani murni. Mereka

tergolong lapisan atas di desa dan memasuki usaha luar pertanian

bukan karena terpaksa tetapi sebagai mata pencaharian utama

sekaligus akumulasi modal.  Berbeda dengan sekelompok kecil

lapisan atas, sebagian besar petani umumnya memasuki usaha luar
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pertanian karena terpaksa sebab pendapatan dari usaha pertanian tidak

cukup atau pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan pokok anggota

keluarga (pangan, pendidikan dan kesehatan).

Dengan demikian, petani memasuki usaha luar pertanian

bukan sebagai strategi akumulasi tetapi strategi bertahan hidup

(survival) dan berjaga-jaga untuk mengantisipasi kalau-kalau terjadi

kegagalan panen. Petani mengusahakan tanaman umbi-umbian seperti

ubi kayu, ubi jalar, talas, pisang, sukun dan sejenisnya sebagai

usahatani ekstensif berskala skala kecil dengan teknologi

konvensional. Hal ini bukan pertanda kesemrawutan usahatani dan

pola pikir dan perilaku petani tetapi sebagai strategi mengurangi

risiko krisis pangan karena kegagalan pangan pada satu jenis

komoditi termasuk mengantisipasi kenaikan harga pangan beras yang

dapat terjadi sewaktu-waktu.

Oleh karena itu argumentasi yang dapat dibangun adalah

bahwa ekonomi rumah tangga petani di pedesaan masih berbasis pada

usahatani skala kecil, ekstensif dan tersebar dengan teknologi

tradisional. Implikasinya,  pendapatan luar pertanian yang lebih besar

dibanding pertanian bukan pertanda terjadinya transformasi ekonomi

petani dari pertanian ke usaha luar pertanian karena hal itu hanya

terjadi pada rumah tangga non petani yang tergolong lapisan atas.

Salah satu sumber pendapatan luar pertanian di pedesaan

adalah remittance yang diperoleh dari kiriman anak-anak yang telah

bekerja atau bantuan saudara yang tergolong lebih mampu.  Nilai

remittance hampir sama dengan pendapatan dari usaha angkutan ojeg

di desa. Fenomena pemberian bantuan dengan mengirim uang atau

materi menunjukkan masih kuatnya ikatan solidaritas di tingkat
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keluarga inti dan keluarga luas (nuclear and extended family) di

pedesaan non transmigrasi. Dalam batas tertentu membantu anggota

keluarga di desa merupakan nilai kehormatan bagi mereka yang

ekonomi keluarganya tergolong lebih mampu.

5.3. Pengeluaran pangan dan non pangan

Jika pendapatan rumah tangga di pedesaan dilihat dari sisi

pengeluaran pangan dan non pangan. Dalam hal pengeluaran pangan,

pengeluaran rumah tangga terbesar adalah untuk membeli beras.

Artinya beras telah menjadi prioritas pangan pokok bagi rumah

tangga di pedesaan non transmigrasi yang tidak mengusahakan

tanaman non beras seperti sagu dan umbi-umbian. Sebagai desa yang

memiliki sumberdaya alam hutan sagu yang cukup melimpah,

ternyata  pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi sagu hanya

kurang dari 1%.

Pengeluaran terbesar kedua adalah ubi-ubian, ikan dan rokok.

Ubi dan ikan merupakan alternatif kedua ketika harga beras

meningkat atau sulit memperoleh akses mendapatkan beras.  Ironinya,

rokok yang diproduksi perusahaan besar di kota memperoleh

keuntungan dari petani miskin di pedesaan yang mengorbankan

sekitar 8% pendapatannya untuk rokok. Nilai pengeluaran untuk

rokok ternyata jauh lebih tinggi dibanding kebutuhan pangan pokok

lainnya seperti gula, minyak goreng, susu dan daging. Ironi memang

karena pemilik perusahaan rokok yang tergolong konglomerat kaya

justru memperoleh keuntungan dari uang yang dikeluarkan penduduk

miskin untuk konsumsi rokok di pedesaan. Hal ini dapat terlihat dari

Gambar 13.
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Gambar 13. Alokasi pengeluaran rumah tangga untuk pangan

Pengeluaran rumah tangga terbesar untuk kebutuhan non

pangan adalah pendidikan anak dan kegiatan sosial budaya.  Petani di

pedesaan memiliki motivasi untuk memperbaiki status sosial dan

berharap keluar dari lingkaran kemiskinan melalui usaha

meningkatkan pendidikan anak-anak.  Pendidikan yang lebih baik

merupakan harapan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik,

walaupun sebagian besar petani berharap anaknya kelak bekerja

sebagai pegawai negeri. Pada hal berwirausaha merupakan peluang
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kerja dan berusaha yang kini lebih menjanjikan jika didukung oleh

program-program pemerintah dan swasta.

Gambar 14. Alokasi pengeluaran rumah tangga untuk non pangan

Kegiatan sosial budaya merupakan keharusan bagi warga

desa sebagai sumber pertolongan utama atau asuransi sosial bagi

keluarga di desa.  Kegiatan sosial budaya tersebut antara lain

memberikan sumbangan uang, materi atau tenaga kepada keluarga

dan warga desa yang mengadakan acara suka (syukuran) dan duka

maupun kegiatan kerohanian.
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Pengeluaran terbesar kedua adalah membeli detergen untuk

mencuci pakaian dan transportasi dari desa ke kota kecamatan.  Biaya

detergen dan transportasi merupakan pengeluaran dengan uang tunai

yang masih sulit diperoleh petani.  Oleh karena itu kenaikan biaya

detergen dan transportasi akan memperparah status rumah tangga

miskin di desa.

Prioritas pengeluaran ketiga adalah pakaian, renovasi rumah

dan minyak tanah.  Petani umumnya membeli pakaidan merenovasi

rumah pada akhir tahun, sedangkan minyak  tanah untuk memasak

masih dapat disubstitusi dengan kayu bakar. Jadi kesehatan

merupakan prioritas terakhir petani setelah pangan dan pendidikan.

Kesehatan merupakan prioritas terakhir bagi petani, setara

dengan kebutuhan untuk membeli sepatu, listrik dan sabun mandi.

Rendahnya apresiasi petani terhadap kesehatan berkaitan dengan

tingginya konsumsi rokok dan sulitnya akses memperoleh layanan

kesehatan di tingkat desa.  Oleh karena rendahnya tingkat pendapatan

maka petani umumnya mencari pengobatan gratis seperti asuransi

kesehatan untuk keluarga miskin dan sulit memperoleh akses layanan

kesehatan jika harus membayar biaya pengobatan.

5.4. Analisis pendapatan rumah tangga dari pertanian

Ditinjau dari sisi usaha pertanian, ternyata ada dua komoditi

penting yang memberikan kontribusi utama terhadap pendapatan

rumah tangga yakni tanaman pangan (40%) berupa umbi-umbian

disusul sagu dan jagung serta tanaman perkebunan (40%), khususnya

cengkeh, kelapa dan mayang (enau). Disamping itu ternak sapi dan
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cabe mempunyai kontribusi lebih rendah, masing-masing 5% dan 3%

terhadap total pendapatan rumah tangga dari usaha pertanian.

Sejak lama, tanaman sagu di Maluku terintegrasi dengan

tanaman pangan umbi-umbian, pisang, sukun, padi ladang dan jagung

dan telah menjadi sumber pangan pokok masyarakat non transmigran,

sedangkan tanaman perkebunan seperti cengkeh, kelapa dan pala

merupakan sumber pendapatan rumah tangga (Turukay, 1986;

Girsang dkk, 2006).  Proses globalisasi perdagangan, monetisasi dan

komersialisasi serta revolusi teknologi dan informasi oleh nilai-nilai

kapitalisme, mulai dari kapitalis-metropolitan hingga ke agen-

agennya di tingkat lokal, telah merasuk hingga ke rumah tangga di

daerah pedesaan sehingga kebutuhan akan uang (nilai materialisme)

dan kualitas hidup yang lebih baik melalui efek ganda demonstrasi

promosi telah mengubah pola dan gaya hidup masyarakat ke arah pola

konsumsi yang ditawarkan pasar global.

Dalam hal ini ada perubahan orientasi dari subsistensi

(Wharton, 1969) dimana produksi hanya bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan pokok anggota rumah tangga ke arah komersialisasi dan

konsumerisme.  Dalam hal ini uang menjadi target yang harus diraih

untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup anggota keluarga yang

semakin beragam, mulai dari kebutuhan primer seperti konsumsi

pangan, pendidikan dan kesehatan serta rekreasi maupun kebutuhan

sekunder lainnya.

Perubahan orientasi tersebut dapat diinterpretasi dari

beberapa alasan. Pertama, hal penting dan menarik diperhatikan dari

usaha pertanian adalah bahwa sejak lama basis ketahanan pangan

penduduk non transmigran-masyarakat adat adalah tanaman pangan
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non beras, tetapi pangan pokok saat ini cenderung diperjualbelikan di

pasar untuk memperoleh pendapatan rumah tangga termasuk membeli

pangan pokok beras. Artinya, umbi-umbian, sagu dan jagung yang

sebelumnya menjadi pangan pokok anggota rumah tangga kini tidak

dijadikan sebagai makanan pokok anggota keluarga tetapi lebih

cenderung dijual ke pasar untuk membeli kebutuhan pokok termasuk

beras. Ini berarti anggota rumah tangga menganggap bahwa beras

lebih ‘superior’ dibanding sagu dan umbi-umbian.

Kedua, ada perubahan persepsi masyarakat pedesaan bahwa

pangan beras sebagai komoditas lebih ‘superior’ dibanding umbi-
umbian yang dianggap sebagai komoditas pangan’inferior’.  Hal ini
sering tersirat dari sebutan masyarakat lokal terhadap pangan umbi-

umbian sebagai ‘makanan tanah’, suatu istilah yang kurang populer
dan kurang disukai tetapi sebenarnya mengandung makna sebagai

makanan organik. Persepsi lain juga tersirat dari pernyataan ibu

rumah tangga yang lebih memprioritaskan anak-anaknya

mengkonsumsi beras karena dianggap lebih bergizi dan bergengsi,

walaupun harganya lebih mahal.  Bahkan tamu dari luar desa lebih

sering ditawarkan nasi dibanding pangan non beras karena adanya

persepsi beras-superior dan non beras-inferior. Hal ini bertentangan

dengan program diversifikasi pangan dan program ketahanan pangan

nasional yakni mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras

yang kini telah mencapai 140 kg/kapita per tahun.

Ketiga, usaha ternak sapi dan hortikultura seperti cabe dan

sayur lainnya merupakan mata pencaharian baru dalam budaya

penduduk non transmigran. Usaha tersebut diamati, ditiru dan

dimodifikasi dari budaya masyarakat transmigran yang mengandalkan



114

ternak untuk membajak sawah dan sayur-sayuran untuk menghasilkan

uang karena perputarannya lebih cepat dibanding tanaman tahunan.

Penduduk non transmigran tidak memiliki sawah dan tidak terbiasa

menggunakan ternak sapi untuk mengolah lahan kering, sehingga sapi

yang dipelihara hanya untuk investasi guna memperoleh pertambahan

daging dan atau anak.

Namun demikian, motivasi dan ketrampilan memelihara

ternak sapi masih terkesan kurang intensif di kalangan peternak non

transmigran jika dibandingkan dengan peternak transmigran.  Hal

yang sama juga tampak dari pola usaha sayur-sayuran yang ditanam

sporadis, tersebar dan skala kecil tanpa perawatan intensif.  Hal ini

merupakan adaptasi budaya dari pola pertanian perkebunan yang

relatif masa panennya lebih panjang (6 bulan atau tahunan) ke pola

pertanian sayur-sayuran yang musim panen jauh lebih pendek

(bulanan atau tiga bulanan)

Jika dimaknai lebih dalam maka apa yang terjadi dalam usaha

pertanian di desa nontransmigrasi sedang mengalami kegalauan dan

di persimpangan jalan: disatu sisi terpengaruh dan hendak mengikuti

pola pangan dan usaha pertanian di lokasi trasnmigrasi tetapi belum

siap secara teknis, bisnis dan budaya, sedang di sisi lain sedang

meninggalkan pola pangan pokok asli dan usaha pertanian yang lama

tetapi belum sepenuhnya terjadi.  Masalahnya proses perubahan ini

sering tanpa disadari baik penduduk non transmigrasi-terutama

generasi muda maupun pemerintah melalui kebijakan dan program

yang menganggap model usaha dan pola budaya transmigrasi lebih

‘maju’ maka dijadikan sebagai model yang harus diikuti dan ditiru

oleh masyarakat adat non transmigran.
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Hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa masyarakat non

transmigran memiliki akar budaya pada pola pangan non beras dan

perkebunan kelapa, cengkeh dan pala. Pola pertanian non

transmigran-penduduk masyarakat adat memiliki karakteristik

geografis berbukit-bergunung, mengandalkan pangan non beras yang

ditanam tersebar dalam skala kecil serta tanaman perkebunan yang

jauh dari lokasi desa sebagai sumber pendapatan musiman.  Jika

memahami hal ini maka kebijakan dan program pembangunan di desa

non transmigrasi harus disesuaikan dengan kondisi sosiobudaya dan

teknologi yang adaptif dengan kondisi geografis setempat, tidak bisa

disamakan dengan program di desa trasmigrasi seperti sayur-sayuran

dan ternak sapi, apalagi mencetak sawah untuk usahatani padi sawah.

Ringkasnya, fokus pembangunan pertanian di desa non

transmigrasi adalah tanaman perkebunan khususnya kelapa, cengkeh

dan pala, sedangkan tanaman umbi-umbian juga sama pentingnya

untuk dijadikan sumber ketahanan pangan dan pendapatan rumah

tangga. Minuman beralkohol dari pohon mayang atau enau yang

sering disebut ‘sopi’ merupakan salah satu sumber penghasilan
masyarakat non transmigran yang cukup berarti dari generasi ke

generasi.  Pemerintah daerah sering melihat mata pencaharian ini

sebagai ‘ilegal’ tetapi sudah menjadi bagian hidup masyarakat non
transmigran yang memiliki sumberdaya alam pohon enau dan kelapa

yang cukup melimpah. Alasan illegal antara lain ‘sopi’ mengandung
alkohol tinggi yang dapat mengganggu stabilitas dan harmoni sosial.

Dalam semua itu, kebijakan dan program pemerintah untuk

membangun perekonomian masyarakat adat atau desa non

transmigran seharusnyalah berbasis sumberdaya pertanian pangan non
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beras dan perkebunan serta industri pengolahannnya. Hal ini

merupakan syarat keharusan (necessary condition) pembangunan

ekonomi pedesaan non transmigrasi yang relevan, adaptif dan

berkelanjutan.  Jika tidak demikian maka generasi penerus di desa non

transmigrasi akan mengalami kehilangan arah pembangunan desanya

sehingga hanya akan meningkatkan pengangguran, distrust dan

kecemburuan sosial dan konflik sosial ekonomi.

5.5. Analisis pendapatan dari usaha non pertanian

Jika dianalisis sumber pendapatan luar pertanian maka

kontribusi terbesar berasal dari perdagangan (32%), gaji pegawai

(28%), industri kecil (24%) serta jasa dan remittance (16%). Kegiatan

usaha perdagangan yang memiliki kontribusi terbesar adalah

berdagang kayu yakni memotong kayu di hutan desa dengan

menggunakan chainsaw dan kemudian menjualnya ke pasar-industri

pengolahan, perdagangan kayu, usaha mebel dan toko bangunan.

Oleh karena chainsaw merupakan barang yang cukup mahal

yang nilainya hingga Rp10 juta per unit maka tidak jarang pemilik

modal yang sekaligus pedagang kayu menyewakan chainsaw ke

penduduk desa yang mau bekerja memotong dan menjual kayu.

Usaha ini hampir dapat disebut illegal cutting karena dalam jangka

panjang akan menggundul hutan rakyat di pedesaan yang sebenarnya

berperan penting menjaga stabilisasi iklim mikro, daerah tangkapan

air serta mengatur tata aliran air termasuk air sungai untuk kebutuhan

air irigasi yang sangat penting untuk petani lahan sawah di daerah

hilir, disamping beresiko banjir ketika hujan berlangsung cukup lama

dengan intensitas yang tinggi.
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Sumber pendapatan terpenting kedua dari non pertanian di

desa non transmigrasi Lohiatala adalah gaji yang diperoleh dari

pegawai negeri, pensiunan dan karyawan swasta. Jumlah mereka yang

diterima bekerja sebagai pegawai negeri khususnya guru sekolah

maupun pensiunan dan karyawan swasta sangat terbatas di pedesaan

tetapi tingkat pendapatan mereka turut mempengaruhi struktur

pendapatan rumah tangga di pedesaan. Singkatnya, pendapatan dari

gaji memang cukup nyata mempengaruhi pendapatan rumah tangga

tetapi oleh karena lapangan kerja sangat terbatas maka tidak

disarankan menjadi lapangan pekerjaan utama di pedesaan.

Kecuali itu, gaji pegawai negeri merupakan uang berasal dari

pemerintah (di luar desa), disatu sisi dapat meningkatkan konsumsi

produk lokal, tetapi disisi lain juga belum tentu terkait erat dengan

pengembangan usaha atau perekonomian di pedesaan karena hanya

dinikmati oleh minoritas rumah tangga yang pola pengeluarannya

kemungkinan lebih terkait dengan ekonomi kota. Jadi pekerjaan

sebagai pegawai negeri dan pensiunan, walaupun berpengaruh nyata

terhadap pendapatan rumah tangga di pedesaan, namun secara

kualitatif kurang mendorong pemerataan tetapi kemungkinan lebih

menciptakan kesenjangan pendapatan antar golongan yang dapat

memicu rendahnya trust dan kecemburuan sosial dan budaya.

Sumber pendapatan dari industri lebih banyak dari kegiatan

sebagai tukang bangunan, buruh bangunan dan buruh pikul kayu yang

dijual ke industri pengolahan kayu.  Pekerjaan ini sangat tergantung

dari ketersediaan hutan kayu di pedesaan yang seharusnya perlu

dilindungi guna menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.

Pekerjaan sebagai tukang dan buruh bangunan pun tidak banyak
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ditemukan di desa dan sangat tergantung dari adanya order atau

pesanan.  Penghasilan mereka cukup berarti untuk mempengaruhi

tingkat pendapatan rumah tangga di pedesaan, namun demikian jenis

pekerjaan ini hanya akan sensitif lingkungan, relatif tidak menentu

karena tergantung proyek dan pesanan, serta kemungkinan tidak

berkelanjutan dalam jangka panjang.

Jasa yang berkembang di pedesaan non transmigran adalah

transportasi ojeg karena angkutan umum yang sangat terbatas jumlah

dan frekuwensinya ke desa Lohiatala yang lokasinya sekitar 5 km dari

jalan utama.  Oleh karena itu ojeg menjadi lapangan pekerjaan baru

baik untuk mengangkut anak-anak sekolah maupun mereka yang

perlu ke jalan utama atau ke pasar.  Namun demikian, ongkos ojeg

masih mahal menurut warga desa sehingga dalam jangka tidak terlalu

lama maka ojeg akan tersaingi oleh angkutan umum yang ongkosnya

lebih murah atau menjadi kurang laku karena keterbatasan daya beli

masyarakat sehingga membatasi diri untuk keluar desa.  Oleh karena

itu pendapatan dari usaha ojeg juga memiliki ketidakpastian atau tidak

menentu (uncertainty).

Salah satu sumber pendapatan yang cukup berarti bagi rumah

tangga di pedesaan non transmigrasi adalah remittances.  Pengiriman

uang pada prinsipnya bulanan tetapi yang sering terjadi adalah tidak

menentu, sehingga remittance juga tidak rutin.

Berbeda dengan sumber pendapatan pertanian, sumber

pendapatan luar pertanian bersifat lebih sensitif lingkungan dan

kurang berkelanjutan dalam jangka panjang karena bergantung pada

sumberdaya hutan yang terbatas, kiriman dari anak, angkutan ojeg

dan gaji pegawai negeri. Masalahnya jika hutan semakin banyak
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ditebang untuk kebutuhan kayu dan bangunan maka suatu hari hutan

akan rusak dan tata air akan mengalami gangguan yang dapat

berakibat buruk pada daerah hilir yakni lahan pertanian padi dan

palawija yang dikelola oleh masyarakat transmigrasi.  Kecuali itu,

peluang menjadi pegawai negeri sangat terbatas dan tidak dapat

dijadikan lapangan pekerjaan dimasa datang.

Oleh karena itu, argumentasi bahwa pendapatan luar

pertanian yang lebih besar dari pertanian sebagai indikasi adanya

transformasi ekonomi pedesaan dari pertanian ke luar pertanian

ternyata kurang memiliki fondasi yang kuat karena hampir semua

jenis usaha luar pertanian tersebut mengandalkan faktor luar desa dan

sifatnya sensitif tidak menentu serta tidak berkelanjutan.  Fondasi

usaha luar pertanian yang lebih kokoh terjadi jika usaha-usaha yang

dibangun berbasis pada nilai tambah industri pengolahan hasil

pertanian.

6. Kemiskinan dan model penanggulangannya

6.1. Kesenjangan relatif dan tingkat kemiskinan

Jika ditinjau dari pendapatan rata-rata rumah tangga sekitar

Rp12,6 juta per tahun, tampaknya angka kesenjangan relatif di desa

Lohiatala tergolong cukup rendah. Hal ini tampak dari indikator

kesenjangan dimana 40% berpendapatan terendah menguasai sekitar

24% total pendapatan. Kehadiran pegawai negeri diduga lebih

mendorong kesenjangan daripada pemerataan di pedesaan walau

jumlahnya masih kecil.  Kesenjangan di desa masih rendah karena

tingkat kesejahteraan petani cukup merata (rendah) dan masih

memelihara solidaritas sosial budaya dikalangan sesama warga desa.
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Tabel 10. Distribusi pendapatan menurut Bank Dunia (n=39)

Kelompok penduduk Pendapatan yang dinikmati

Berpenghasilan 40% terendah 24.31

Berpenghasilan 40% menengah 38.12

Berpenghasilan 20% tertinggi 37.57

Berdasarkan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) maka

jumlah penduduk yang tidak miskin adalah tingkat kemiskinan di

negeri Lohiatala asekitar dalah 26% sedangkan jumlah rumah tangga

miskin adalah 64%.

Tabel 11. Tingkat kemiskinan di negeri Lohiatala (n=39)

Kriteria miskin*) Jumlah (%)
Tidak miskin 25,64
Miskin 30,77
Sangat miskin 17,95
Melarat 25,64

*)Kriteria tidak miskin setara dengan ≥ 320 kg beras atau ≥ Rp213333; miskin
setara dengan 240-319 kg beras; sangat miskin 180-239 kg beras; dan melarat jika
pendapatan setara dengan < 180 kg beras/kapita/tahun.

Kriteria miskin untuk mengukur kemiskinan adalah kriteria

yang ditetapkan Sajogyo yakni setara dengan 320 kg beras per kapita

per tahun yang nilainya hampir sama dengan angka kemiskinan

menurut pengeluaran rumah tangga yang ditetapkan oleh Biro Pusat

Statistik yang nilainya sekitar Rp217559/kapita/bulan atau Rp 8.000

per hari. Standar ini cukup rendah mengingat harga kebutuhan dasar

yang semakin mahal. Angka kemiskinan akan meningkat dua kali

lipat jika menggunakan ukuran atau standar kemiskinan Bank Dunia

yang bernilai US $2 atau Rp17000/hari (World Bank, 2006).



121

6.2. Model penanggulangan kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda maka dapat

diseleksi faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap pengeluaran

rumah tangga di desa Lohiatala.  Faktor-faktor yang mempengaruhi

pengeluaran tersebut merupakan akar penyebab masalah kemiskinan.

Ada 10 variabel yang diamati dan hanya 5 variabel yang berpengaruh

nyata yakni usaha pertanian tanaman perkebunan, usaha dagang,

industri kecil, jasa dan gaji pegawai negeri (Tabel 12).

Oleh karena  pegawai negeri, pedagang dan jasa hanya

dikuasai oleh sekelompok kecil warga desa, maka satu-satunya

peluang dan penentu memperbaiki pengeluaran atau pendapatan

rumah tangga miskin di pedesaan adalah mengembangkan tanaman

perkebunan dan industri pengolahannya.  Artinya, pembangunan

perkebunan yang terintegrasi dari hulu ke hilir haruslah menjadi

program utama untuk perbaikan pendapatan dan daya beli petani kecil

dan penduduk miskin di desa Lohiatala dan pedesaan non

transmigrasi lainnya. Tanaman perkebunan utama adalah cengkeh,

pala dan kelapa yang memerlukan jaminan pasar, pendampingan

teknis dan bisnis.

Berdasarkan kondisi lapang maka masyarakat negeri

Lohiatala memiliki lahan perkebunan, pangan dan buah-buahan yang

membutuhkan sentuhan teknologi, modal dan penataan skala usaha.

Industri pengolahan perlu dikembangkan berdasarkan komoditas dan

produk yang dihasilkan dari usaha pertanian tersebut.  Jalan usahatani

dan transportasi desa untuk barang dan manusia sangat penting agar

negeri Lohiatala bebas dari isolasi. Proses transformasi ekonomi dan

sosial budaya negeri Lohiatala tersebut penting dilakukan secara
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gradual berdasarkan prinsip-prinsip pendekatan participatory action

management (Chamala, et al., 1999; Girsang, 2009) sebagai kebalikan

dari pendekatan konvensional yang selama ini umum diterapkan

petugas pertanian di pedesaan.

Tabel 12. Faktor-faktor yang mempengarhi pengeluaran rumah tangga
di desa Lohitala

Koefisien
Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients T Sig.

B Std. Error Beta B
Std.
Error

Konstanta 3243601.2 2356267.6 1.377 .180
1. Jumlah beban

tanggungan (X1)
373686.6 262783.6 .128 1.422 .166

2. Tingkat
pendidikan (X2)

41992.3 402624.3 .010 .104 .918

3. Tanaman
pangan (X3)

.224 .261 .088 .859 .397

4. Tanaman
perkebunan (X4)

.705 .135 .467 5.227 .000

5. Usaha jasa (X5) .712 .161 .431 4.430 .000
6. Usaha dagang

(X6)
.383 .059 .513 6.522 .000

7. Gaji pegawai
(X7)

.533 .068 .730 7.816 .000

8. Usaha industri
kecil/rumah
tangga (X8)

.521 .130 .321 4.018 .000

9. Luas lahan milik
(X9)

278031.6 416522.9 .058 .668 .510

10. Umur (X10) -17185.5 33078.5 -.045 -.520 .607
Catatan: Koefisien determinasi (R2) = 86% (model regresi dapat digunakan jika hasil uji
Fpenelitian> Ftabel (Sarwono, 2007)

Faktor-faktor lain yang perlu mendapat perhatian dalam

memanggulangi kemiskinan di desa Lohiatala adalah tingkat

pendidikan petani, jumlah anak dan beban tanggungan, luas lahan

milik dan luas lahan yang diusahakan serta biaya produksi. Secara
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parsial ternyata pendidikan, jumlah anak dan beban tanggungan turut

mempengaruhi pengeluaran rumah tangga. Hal ini berarti pendidikan

petani sangat penting melalui penyuluhan mengenai aspek teknis dan

bisnis tanaman perkebunan yang selama ini sangat jarang

dilaksanakan. Tingkat pendidikan ternyata berpengaruh nyata

terhadap pengelolaan biaya produksi dan jumlah tanggungan.

Disamping itu petani sebenarnya mempunyai lahan usahatani

yang cukup luas (> 1 ha) tetapi jumlah tenaga kerja terbatas (anak

cenderung menjadi beban keluarga karena tidak menyukai pertanian),

teknologi pengolahan tanah (traktor) dan input produksi sulit sekali

diperoleh. Akibatnya, petani hanya mengelola luas lahan berskala

kecil dan tersebar (berpindah) ketika unsur hara tidak lagi memenuhi

syarat untuk tempat tumbuh tanaman.

6.3. Transformasi sosiobudaya

Penduduk di pedesaan seperti di desa non transmigrasi-negeri

Lohiatala sedang mengalami transformasi ekonomi dan sosiobudaya

yang cenderung meninggalkan akar budayanya, khususnya pangan

pokok dan tanaman perkebunan, tetapi dalam waktu bersamaan belum

siap mengadopsi dan memodifikasi budaya luar, khususnya praktek

usaha pertanian padi sawah, sayur-sayuran dan peternakan sapi yang

umum dikenal pada usaha pertanian masyarakat transmigran.

Perubahan pangan pokok dari non beras ke beras lebih didorong oleh

alasan praktis dan gengsi sosial serta mudahnya akses mendapatkan

beras bersubsidi walaupun rentan birokratis dan tidak tepat sasaran.

Dalam proses transformasi budaya tersebut, masyarakat

negeri Lohiatala mengartikan kemiskinan dan sebab-sebabnya dalam
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berbagai bentuk dimensi, yakni kondisi geografis yang berbukit dan

infrastruktur jalan usahatani yang sulit, rumah tak layak huni,

ketidakpastian penghasilan, tanggungan keluarga yang lebih banyak,

akses transportasi dan komunikasi yang sulit dan mahal, pendapatan

tidak menentu, dan keterbatasan tenaga, modal dan teknologi untuk

mengusahakan lahan perkebunan.

Secara umum, rata-rata pendapatan rumah tangga dari luar

pertanian ternyata lebih besar dari pertanian, tetapi usaha luar

pertanian yang ada tidak berbasis pada industri hasil pertanian

(perkebunan). Akibatnya, masyarakat desa lebih cenderung menjadi

konsumen produk luar desa seperti beras, minyak dan kebutuhan non

pangan lainnya daripada menjadi produsen penghasil produk berbasis

sumberdaya alam yang dijual ke luar desa. Jadi, struktur pendapatan

non pertanian tergolong rapuh karena tidak dibangun diatas fondasi

usaha pertanian yang kuat, berskala ekonomi dan berkelanjutan.

Jika menggunakan angka rata-rata tingkat pendapatan rumah

tangga yang telah mencapai Rp 12,4 juta per tahun, maka semua

warga negeri Lohiatala tergolong miskin.  Kenyataannya, akibat

adanya kesenjangan pendapatan, maka tingkat kemiskinan di

Lohiatala adalah 26%, hampir sama dengan angka kemiskinan

provinsi Maluku. Kesenjangan dan kemiskinan lebih rendah di

Lohiatala kemungkinan karena aset modal (uang beredar) lebih

sedikit dibanding di desa transmigrasi walau dengan tingkat

kesenjangan lebih tinggi.

Satu hal menarik adalah bahwa kesenjangan pendapatan yang

disebabkan oleh kehadiran pegawai negeri dan tukang chain saw

kayu. Pendapatan mereka umumnya jauh lebih tinggi dibanding
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pendapatan rumah tangga di desa Lohiatala, pada hal pegawai negeri

lebih banyak mengkonsumsi produk dari luar desa dan keuntungan

usaha yang diperoleh tukang chain saw pun lebih banyak

dibelanjakan di luar desa. Artinya, mereka yang berpendapatan lebih

tinggi menjadi konsumen produk dari luar desa dan tidak

menciptakan kegiatan produktif di esa.

Hal menarik lainnya adalah bahwa kemiskinan dan

kesenjangan (walau masih rendah) sedang meningkat antara desa

transmigrasi dan non transmigrasi. Hal ini memberikan penjelasan

bahwa kemiskinan dan kesenjangan pendapatan bersifat sensitif

konflik. Implikasinya, peta konflik yang terjadi tidak terpolarisasi

antara transmigran dan non transmigran tetapi lebih bersifat

terstratifikasi dan dalam hubungan kompleks kedalam dan keluar

desa. Pada masa kerusuhan antara 1999 dan 2004, negeri Lohiatala

dan negeri sekitarnya tidak melakukan konflik dengan transmigran di

desa transmigrasi, sebab kesenjangan sosial mungkin masih rendah.

Namun demikian ini nilai-nilai tradisional non material kemungkinan

sedang berubah karena tergeser oleh nilai-nilai efisiensi atas nama

pasar dan kapitalisme yang mendorong nilai-nilai individualistik.

6.4. Kebijakan di desa non transmigrasi

Oleh karena itu, kebijakan dan program penanggulangan

kemiskinan di desa non transmigrasi tentu berbeda dengan di desa

transmigrasi karena lingkungan fisik, budaya dan komoditas yang

diusahakan juga berbeda. Kebijakan dimaksud adalah melakukan

suatu terobosan paradigma baru pembangunan industrialisasi

pedesaan di wilayah non transmigrasi Lohiatla spesifik lokasi,
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spesifik sumberdaya dan budaya. Industri yang dikembangkan adalah

industri perkebunan kelapa, cengkeh dan kakao dikombinasikan

dengan tanaman pangan lokal berskala ekonomi, serta terintegrasi

dengan usaha ternak, industri pengolahan, pasar, dan menjadikan

petani sebagai produsen penghasil produk berdaya saing. Bagaimana

memulai?

Jawaban radikal, mendasar dan tuntas untuk sementara adalah

menciptakan investasi agroindustri terpadu tanpa limbah (zero waste

industry) perkebunan kelapa, cengkeh dan kakao sekitar 5 miliar

rupiah/desa. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya membangun

lahan perkebunan masyarakat desa non transmigrasi yang masih

dikelola tradisional, skala kecil, tersebar di beberapa lokasi, dan tanpa

nilai tambah. Tujuannya agar petani juga menghasilkan produk dan

menjadi produsen daripada hanya sebagai konsumen produk industri

dan perdagangan dari kota. Darimanakah sumber dananya? Sumber

pembiayaan antara lain lembaga pemerintah didukung oleh

perbankan, investor swasta dan masyarakat pengusaha.

Pembiayaan investasi termasuk untuk membangun etos kerja

sumberdaya manusia petani dan keluarganya di pedesaan,

pembangunan kelembagaan pertanian serta mendampingi dan melatih

ketrampilan teknis dan bisnis secara berkelanjutan. Petani di desa non

transmigrasi merupakan petani konvensional yang tergantung pada

musim panen kelapa dan cengkeh serta pala.  Maka hal terpenting

adalah mendampingi petani tersebut secara berkelanjutan mengelola

usaha perkebunan dalam skala komersial, yakni industri perbenihan

kelapa, kakao, pala dan cengkeh, budidaya perkebunan, industri

pengolahan komoditas perkebunan, dan industri dan jasa pemasaran
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hasil, serta kelembagaan koperasi agribisnis perkebunan. Kebijakan

pemerintah daerah dan politisi juga sangat penting untuk

mempermudah regulasi serta penyiapan sarana dan prasarana dasar

pembangunan industrialisasi pedesaan berbasis pertanian dan

sumberdaya sosial setempat, sehingga pertumbuhan dan pemerataan

serta perdamaian di negeri adat  Lohiatala menjadi model bagi desa

non transmigrasi lainnya.

7. Penutup

Sebagai penutup ada beberapa pertanyaan untuk diskusi:

a) Kehadiran masyarakat baru (transmigrasi) selama ini masih

dilihat dari perspektif satu arah yakni sebagai trigger atau pemicu

pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk desa-desa sekitar, sehingga

desa transmigrasi seolah over fasilitatif, mulai dari penyiapan

lahan usahatanihan, lahan pekarangan dan rumah, biaya hidup dan

sarana prasarana pedesaan.  Masalahnya, desa-desa sekitar (non

transmigrasi) tidak memperoleh fasilitas yang seimbang, tanpa

penyiapan lahan dan perumahan serta tanpa subsidi input

produksi karena diasumsikan akan mengikuti kemajuan desa

transmigrasi.  Kenyataannya desa non transmigrasi tidak otomatis

menikmati fasilitas dan kemajuan yang dibangun di desa

transmigrasi. Mengapa demikian?

b) Kemajuan usaha pertanian yang dilanjutkan dengan

perkembangan usaha industri kecil, perdagangan dan jasa di desa

transmigrasi terjadi karena pertumbuhan penduduk tidak diikuti

oleh perluasan lahan usahatani.  Oleh karena keterbatasan lahan

usahatani maka generasi transmigran berikutnya harus
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menciptakan ketrampilan pada usaha-usaha luar pertanian.

Dalam hal ini masyarakat desa sekitar transmigrasi, seperti desa

Lohiatala, cenderung menjadi konsumen produk yang dihasilkan

oleh masyarakat transmigran, bukan menjadi produsen penghasil

produk yang dijual kepada masyarakat transmigran. Pada hal

sumber pendapatan petani non transmigran tidak menentu dan

musiman karena tergantung dari tanaman perkebunan yang

diusahakan secara konvensional. Apa implikasi kebijakan

transmigrasi di masa depan di pulau kecil jika masyarakat non

transmigran hanya sebagai konsumen?

c) Kemajuan masyarakat di pedesaan ditentukan oleh tiga hal

penting yakni fokus pada komoditas unggulan desa, memiliki

social trust tinggi (dan nilai-nilai kearifan lokal), tidak malas dan

tidak cepat merasa puas. Faktor manakah yang dominan

menentukan keberhasilan penanggulangan kemiskinan baik di

masyarakat transmigrasi maupun non transmigrasi?


