
Bab 6
Kemiskinan di Pedesaan Pulau Tanimbar

Maluku Tenggara Barat

A journey of a thousand miles
must begin with a single step (Lao-Tze)

1. Pendahuluan

Pada bab terdahulu telah didiskusikan kemiskinan di desa

lokal yang berbatasan langsung dengan desa transmigrasi.

Masyarakat ‘asli’ ternyata unik, spesifik lokasi, dan tidak bisa meniru
pola pembangunan di desa transmigrasi walaupun sudah hidup

berdampingan selama lebih kurang 40 tahun. Bab ini akan

mendiskusikan kemiskinan di wilayah yang tidak ada program

transmigrasi yakni masyarakat pedesaan di kepulauan Tanimbar yang

pernah terkenal dengan sebutan the forgotten islands.

Kepulauan Tanimbar pernah juga disebut oleh Bupati MTB

sebagai ‘raksasa tidur’(Bupati MTB, pers. Comm., 2009).  Potensi

sumberdaya alamnya besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.

Pembangunannya membutuhkan waktu lama dan harus dimulai

dengan benar dari langkah pertama (a single step). Pulau ini dikenal

sebagai penghasil kayu, khususnya kayu Torem yang tergolong

langka di dunia.  Disamping itu petani Tanimbar memiliki produk

kacang botol, kain tenun dan patung Tumbur, ikan laut, termasuk

anggrek dan sejumlah lokasi parawisata budaya dan bahari. Wilayah

ini juga diketahui memiliki potensi budidaya rumput laut dan

perkebunan kelapa rakyat terluas di provinsi Maluku tetapi belum

dikelola optimal untuk menghasilkan produk unggulan daerah.
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Karakteristik desa di kepulauan Tanimbar memiliki rentang

kendali dan aksessibilitas darat dan laut yang masih sulit. Kondisi ini

berdampak terhadap mahalnya biaya transaksi dan transportasi antar

pulau. Dalam bab ini akan dimulai dengan karakteristik pulau kecil,

potensi sumberdaya dan kemiskinan, serta diakhiri dengan kebijakan

penanggulangan kemiskinan dan penutup.

2. Karakteristik pulau kecil

Sebagai provinsi kepulauan, 96% wilayah Maluku adalah

lautan dan terdiri dari pulau-pulau kecil.  Pulau kecil menurut kategori

‘land area’ merupakan konsep relatif bukan absolute, yakni suatu

pulau yang luasnya ≤10.000 km2 dengan penduduk sekitar 500.000

jiwa.  Menurut UNESCO dengan menggunakan perspektif Hidrologi,

pulau kecil mempunyai luas lebih kecil yakni kurang dari 1000 km2

(Kakazu, 1994, dalam Stubenvoll, 2001). Oleh sebab itu, pulau-pulau

kecil tropis didefinisikan sebagai pulau-pulau di daerah tropis

(ekuator) yang memiliki variasi temperatur harian lebih tinggi dari

temperatur musiman.

Variasi antar pulau tidak hanya dalam hal iklim tetapi juga

ekologi, sosiobudaya dan ekonomi. Satu atau beberapa pulau

memiliki karakteristik khusus dimana lahan pertanian berskala besar

terbatas, in-group feeling dan adat istiadat yang kuat sehingga mudah

memicu konflik sosial, rentan bencana alam dan aksessibilitas yang

sulit karena terbatasnya infrastruktur fisik.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

No. 41/2000 Jo KepMen Kelautan dan Perikanan No. 67/2002 pulau

kecil adalah pulau yang berukuran kurang atau sama dengan 10.000
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km2 dengan jumlah penduduk ≤ 200.000 jiwa. Karakteristik pulau

kecil antara lain secara ekologis terpisah dan punya batas yang jelas

dari pulau induknya (mainland island), bersifat insular, tidak mampu

mempengaruhi hidroklimat dan mempunyai daerah tangkapan kecil

sehingga sebagian besar air permukaan masuk ke laut serta memiliki

sosiobudaya dan ekonomi yang khas (www.bappenas.go.id, diakses

02 Oktober 2011).

Berdasarkan karakteristiknya, maka pemerintah daerah

Maluku telah mengelompokkan wilayah Maluku menjadi 12 gugus

pulau. Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan gugus pulau 10

s.d 12. Setelah wilayah Maluku Barat Daya terpisah atau dimekarkan

menjadi kabupaten sendiri, kabupaten MTB tergolong pada gugus

pulau 10 dan dibagi menjadi 10 kecamatan (Gambar 15).

Gambar 15.  Peta Kepulauan Tanimbar Kabupaten MTB (Sumber : Bappeda
Kabupaten MTB, 2009)

Ibukota
MTB:Saumlaki

Kec Wermaktian &
Wertamrian
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Berikut akan mendiskusikan masalah kemiskinan di

kepulauan Tanimbar, kabupaten Maluku Tenggara Barat. Berbeda

dengan kemiskinan di desa transmigrasi yang dibahas pada bab

terdahulu, kemiskinan di desa-desa kepulauan Tanimbar merupakan

kemiskinan yang terjadi pada desa masyarakat adat.  Dalam hal ini,

masyarakat adat di desa-desa telah hidup dari generasi ke generasi

tanpa intervensi pemerintah yang cukup berarti sebagaimana

ditemukan pada masyarakat transmigrasi. Masalahnya adalah

bagaimana memfasilitasi rumah tangga miskin memperbaiki

kesejahteraan mereka dengan pendekatan dan sasaran yang tepat dan

program yang relevan.

3. Pendekatan

Desa-desa yang diamati dalam kajian ini berada di kecamatan

Wertamrian dan Wermaktian, kepulauan Tanimbar.  Kabupaten MTB

merupakan salah satu representasi kabupaten yang terdiri dari pulau-

pulau kecil yang memiliki rentang kendali cukup luas dan jarak yang

jauh dari ibu kota provinsi dengan biaya transportasi cukup mahal.

Data primer berupa pengeluaran dan pendapatan bersumber

dari survai (in-depth interview), observasi lapang serta diskusi dengan

akademisi, lembaga swadaya masyarakat serta staf perencana di

tingkat Dinas/Badan. Data sekunder diperoleh dari  berbagai dokumen

dan instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik provinsi dan

kabupaten, Dinas Pertanian dan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah.

Dalam diskusi kelompok fokus, permasalahan diidentifikasi

dengan menggunakan metode PRA, dimana peserta difasilitasi untuk
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menuliskan, membuat list, membuat prioritas masalahan dan

hubungan sebab akibat antara masalah. Hal ini bertujuan untuk

menangkap permasalahan kemiskinan dari perspektif petani di

pedesaan, termasuk sebab dan penanggulangannya.

4. Potensi sumberdaya dan profil kemiskinan

4.1. Potensi sumberdaya alam

Secara umum, pertanian memberi kontribusi terbesar (52%)

terhadap persentase PDRB di kabupaten Maluku Tenggara Barat

(MTB). Potensi sumberdaya pertanian cukup melimpah: lahan kering

sekitar 415.769 ha, kehutanan diperkirakan 965847 ha, 18%

merupakan hutan produksi tetap, 18% hutan produksi terbatas dan

47% hutan produksi-konversi, sisanya merupakan hutan lindung dan

hutan suaka.  Disamping itu terdapat sekitar 7613 rumah tangga

perikanan yang tinggal disepanjang wilayah pesisir. Pemanfaatan

potensi sumberdaya ikan diperkirakan sekitar 30%, masih jauh

dibawah potensi lestari atau maximum sustainability yield (MSY)

yakni 25.345,11 ton/tahun dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan

(JTB) yakni 20.276,09 ton/tahun (Hans, pers.comm, 2008).

Masalahnya, 81% nelayan masih menggunakan perahu tanpa motor

dan 87% masih tergantung dari teknologi konvensional berupa jaring

insang dan pancing.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten MTB cenderung meningkat

dari 3,32% tahun 2004 menjadi 5,11% tahun 2007 dengan tingkat

pendapatan per kapita sekitar 3,45 juta/tahun (2007). Namun

demikian, menurut laporan Bappeda MTB (2007) tingkat kemiskinan

di kabupaten Maluku Tenggara Barat mencapai 50,5% atau hampir 2
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kali lebih tinggi dari angka kemiskinan Maluku atau 4 kali rata-rata

angka kemiskinan nasional. Penduduk miskin tersebut tersebar di

pulau-pulau seperti  Selaru, Yamdena, Larat dan pulau-pulau kecil

lainnya yang secara administratif berada di 9 wilayah kecamatan, 70

desa induk, 15 anak desa dan 1 kelurahan.

Pertumbuhan penduduk penduduk MTB berjalan lambat

sekitar 1,2%/tahun dan semakin berkurang signifikan ketika mekar

menjadi dua kabupaten pada tahun 2009. Lambatnya pertumbuhan

penduduk kemungkinan karena migrasi keluar yang cukup tinggi. Jika

pada tahun sebelum dimekarkan, kabupaten MTB berpenduduk

sekitar 165000 (2008). Menurut BPS penduduk MTB berjumlah

93265 jiwa tahun 2009 dan kemudian menurut pemerintah jumlah

penduduk menjadi 115000 jiwa tahun 2010 (Gambar 16).

Gambar 16. Perkembangan jumlah penduduk kabupaten MTB
(BPS, 2009; Bappeda dan Dinas Kependudukan Pemda kabupaten MTB, 2010).
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Namun persebaran penduduk tergolong belum merata, karena

sebagian besar masih terpusat di Saumlaki, ibukota kabupaten MTB.

Kebijakan pembangunan bias kota mengakibatkan persebaran

penduduk akan semakin timpang dimana penduduk terdidik dan

terampil dari pedesaan berpindah mencari nafkah di kota.

Sumberdaya alam yang ada di desa akan dikelola secara tidak optimal

oleh tenaga kerja berumur tua, pasrah terhadap alam dan tergantung

pada teknologi konvensional. Dalam hal ini desa membutuhkan

jumlah penduduk yang lebih banyak tetapi memiliki ketrampilan

untuk mengelola dan mengolah sumberdaya alam secara

menguntungkan dan berkelanjutan.

Disamping penataan kependudukan, maka hal penting yang

telah dilakukan pemerintah daerah adalah penataan birokrasi dan tata

kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan berwibawa.

Peran pemerintah tampaknya terkuras untuk mengatur tata kelola

pemerintahan dan birokrasi demi menghasilkan harmoni dan sinergi

baik antar sesama aparat di dalam lembaga pemerintahan maupun

antara eksekutif dan legislatif. Hal ini penting sebab jika harmoni

sosial dan politik belum stabil maka persoalan pembangunan untuk

memperbaiki kesejahteraan rakyat seringkali terhambat oleh dominasi

kepentingan politik golongan dan ego sektoral yang kuat.

Selain penataan kependudukan, pembangunan infrastuktur

juga merupakan komponen penting yang telah dibangun pemerintah

di tiap kawasan. Oleh sebab itu pemerintah daerah telah melakukan

terobosan penting untuk membuka isolasi daerah dengan

pembangunan Trans-Yamdena dan lingkar Selaru serta sarana kapal

(Ferry) antar pulau.  Ini merupakan upaya menuju pembangunan
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kawasan cepat tumbuh baik di bagian Utara maupun Selatan wilayah

kabupaten MTB.  Ini sangat krusial demi percepatan pertumbuhan

dan pemerataan pembangunan sekaligus menghindari pemusatan

penduduk di ibukota kabupaten Saumlaki.

4.2. Profil kemiskinan di kabupaten MTB

Kemiskinan masih merupakan salah satu persoalan

fundamental di tingkat nasional dan daerah. Pada tingkat nasional,

selama 30 tahun lebih pemerintahan Orde Baru (1969-1999), disusul

oleh pemerintahan di era reformasi, kabinet gotong royong dan

Kabinet Indonesia Bersatu, angka kemiskinan masih tergolong tinggi.

Jika tahun 2004 angka kemiskinan mencapai 36 juta orang, maka

tahun 2006 meningkat menjadi 39,1 juta orang (17,75%) dan

diperkirakan sekitar 32 juta tahun 2008 (BPS, Metro TV, 2009).

Berbeda dengan BPS, Bank Dunia (2006) mengestimasi jumlah

penduduk miskin di Indonesia mencapai 109 juta (49%) karena

kenaikan harga beras.

Perbedaan angka kemiskinan antar institusi berkaitan dengan

ukuran yang dipakai. Ukuran kemiskinan memang masih perdebatan.

Bank Dunia menggunakan standar ukuran 2 dollar AS per hari

sedangkan BPS menggunakan ukuran kebutuhan dasar 2100 kalori

senilai Rp152.487 per kapita per bulan (2006) dan meningkat sekitar

Rp217559 per kapita/bulan tahun 2009.

Namun ukuran atau standar ‘garis kemiskinan’ demikian
cukup sensitif sehingga berdampak besar pada jumlah penduduk

miskin. Secara umum, angka kemiskinan akan lebih tinggi (dua kali

lipat ukuran BPS) jika diukur berdasarkan standar Bank Dunia atau
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jumlah penerima dana Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Beras

Miskin atau Asuransi kesehatan penduduk miskin (Askeskin). Artinya

jika BPS menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 31

juta jiwa tahun 2010 (Rp8000/kapita/hari) maka dalam ukuran Bank

Dunia jumlah tersebut meningkat dua kali lipat atau sekitar

Rp16000/kapita/hari.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia terbesar adalah petani

(55%) di pedesaan dan 75% diantaranya adalah petani tanaman

pangan dan palawija (Arifin, 2007).  Kemiskinan petani diduga

berkaitan erat dengan makin sempitnya pemilikan dan pengusahaan

luas lahan usahatani dan terbatasnya peluang bekerja dan berusaha.

Data Sensus Pertanian di Jawa menunjukkan bahwa jumlah petani

gurem cenderung meningkat dari 10,8 juta (52,7%) tahun 1993

menjadi 13,7 juta (56,5%) tahun 2003.  Bersamaan dengan itu

ketimpangan struktur penguasaan lahan pertanian, khususnya di pusat

kota kabupaten dan kecamatan, cenderung makin terpolarisasi.

Berbeda dengan di Jawa, luas pemilikan lahan petani di luar

Jawa, relatif lebih besar, tetapi luas pengusahaan, produksi dan

produktifitasnya lebih rendah sehingga petani masih tetap miskin.

Sebagai salah satu provinsi di luar Jawa, angka kemiskinan di Maluku

cenderung berfluktuasi yakni naik dari 32% (2004)  menjadi 34%

(2006), kemudian menurun menjadi  32% tahun 2007 dan 29, 66%

tahun 2008 (BPS Maluku, 2008).

Pada tataran lokal (daerah kabupaten), yakni data kemiskinan

per kecamatan di kabupaten MTB, jumlah rumah tangga miskin

bervariasi, dimana persentase tertinggi ditemukan di kecamatan

Selaru dan Tanimbar Utara sedangkan terendah ditemukan di
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kecamatan Yaru dan Nirunmas. Jika rumah tangga miskin dan sangat

miskin dijumlahkan yakni 11318 rumah tangga atau 50931 jiwa

(asumsi 4.5 jiwa per keluarga) maka angka kemiskinan tahun 2007 di

kabupaten MTB adalah sekitar 54.61% atau 3% lebih tinggi dari

perhitungan Bappeda kabupaten MTB (Girsang, 2009b).

Tabel 13. Distribusi penduduk miskin menurut kecamatan di MTB

Kecamatan

Jumlah Jumlah rumah tangga
Jumlah miskin

dan sangat miskin

Desa Dusun
Hampir
miskin

Miskin
Sangat
miskin

Jiwa Persen*)

Tanimbar
Selatan

9 3 310 970 216 5337 5.72

Selaru 6 1 365 1604 346 8775 9.41

Wertamrian 8 1 236 986 254 5580 5.98

Wermaktian 8 1 199 927 355 5769 6.19

Tanimbar
Utara

8 0 307 1157 318 6638 7.12

Yaru 6 0 134 416 262 3051 3.27

Nirunmas 5 0 119 924 111 4658 4.99

Kormomolin 9 1 215 887 266 5189 5.56

Wuarlabobar 12 5 226 1044 275 5936 6.36

Jumlah 71 12 2111 8915 2403 50931 54.61

Sumber: BPS, Kabupaten MTB, 2008

Pada tahun 2009, menurut perhitungan BPS provinsi Maluku,

kemiskinan di MTB adalah 37,23% atau turun 2,26%/tahm.  Ini

merupakan laju penurunan kemiskinan tercepat dibanding 10

kabupaten dan kota yang ada di provinsi Maluku tahun 2010.

Implikasi dari data ini adalah pentingnya membangun kabupaten

MTB mulai dari kecamatan yang miskin yakni pulau Larat di
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Tanimbar Utara-kawasan Utara dan pulau Selaru di kawasan Selatan

kabupaten MTB.  Hal ini sangat strategis karena kabupaten MTB

akan mempunyai tiga pusat pertumbuhan yakni Selaru (di Selatan),

Saumlaki (di tengah) dan Larat (di Utara). Artinya percepatan

pembangunan ekonomi di kabupaten MTB akan lebih baik jika

memprioritaskan kawasan atau daerah kecamatan dan desa yang

paling lemah yakni desa-desa miskin, bukan sebaliknya yakni

terfokus di Saumlaki, pusat ibukota kabupaten MTB. Namun perlu

diingat, basis ekonomi MTB adalah pertanian, bukan jasa,

perdagangan dan konstruksi yang walaupun menyumbang cukup

besar terhadap produk domestik bruto daerah tetapi hanya dikuasai

oleh sekelompok kecil pengusaha besar.

Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah provinsi dan kabupaten

mulai mendorong usaha rumput laut (sea weed). Rumput laut menjadi

salah satu komoditas prioritas unggulan yang tumbuh cepat di

pedesaan pesisir Maluku. Pemerintah daerah dan Dinas Kelautan dan

Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kementerian

Daerah Tertinggal menyetujui rumput laut sebagai komoditas

unggulan Maluku yang patut didukung secara nasional.

Pada saat ini pemerintah kabupaten MTB sedang bekerjasama

untuk membangun kawasan rumput laut dan industri pengolahannya

di daerah Lermatang kecamatan Tanimbar Selatan. Suplai bahan baku

bersumber dari kecamatan Selaru dan Wermaktian khususnya desa-

desa di pesisir pulau Selaru dan Siera. Investasi agribisnis rumput laut

diperkirakan akan menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan

kerja, memperbaiki pendapatan rumah tangga petani melalui

peningkatan produksi, nilai tambah dan ekspor rumput laut.  Masalah
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yang penting lainnya adalah seleksi petani rumput laut dan petani

pangan, hortikulturan dan perkebunan termasuk manajemen sistem

produksi, pengolahan, distribusi produk dan perbaikan ketrampilan

petani pengusaha melalui pendampingan fasilitator professional.

4.3. Karakteristik rumah tangga miskin

Indikator kemiskinan di kepulauan Tanimbar dapat dilihat

dari pendekatan produksi (pendapatan) dan pengeluaran. Berdasarkan

hasil penelitian lapang di 8 desa (Fakultas Pertanian Unpatti, 2007),

jumlah penduduk miskin di pedesaan MTB adalah sebagai berikut: (a)

51.85% rumah tangga petani tergolong miskin; (b) 40.74%

kecukupan-pas-pasan (hampir miskin); dan (c) hanya sekitar 7.41%

yang tidak miskin2. Hal ini memberikan indikasi adanya pemerataan

kemiskinan di daerah pedesaan kabupaten Maluku Tenggara Barat

dimana jumlah penduduk kelompok miskin dan hampir miskin (batas

kecukupan) hampir mencapai 93%. Kelompok ini merupakan rumah

tangga yang rentan miskin ketika terjadi gagal panen karena hama

penyakit atau ketidakpastian pemasaran hasil.

Berdasarkan pendekatan pengeluaran3 per tahun, potret

kemiskinan di pedesaan kabupaten MTB menunjukkan bahwa total

pengeluaran rumah tangga petani di 5 desa tidak jauh berbeda yakni

berkisar antara Rp5,12 juta dan Rp 6,67 juta atau rata-rata sekitar

Rp6,3 juta per tahun. Karena jumlah anggota rumah tangga berkisar

antara 4-5 orang maka pendapatan/kapita/bulan berkisar antara

2 Mengadopsi dari ‘garis kemiskinan’ Sajogyo (1978) untu pedesaan setara beras 320 kg/kapita/tahun atau
1600 kg/rumah tangga/tahun (5 orang), maka ‘garis kemiskinan’ di desa penelitian adalah sekitar
Rp533000/rumah tangga/bulan

3 Pendekatan produksi sering dianggap under estimate sedang pendekatan pengeluaran dianggap over
estimate, tetapi lebih menggambarkan pendapatan rumah tangga miskin di pedesaan dengan asumsi petani
umumnya tidak mempunyai tabungan dan harta berharga.
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Rp104354 dan Rp130442. Jika nilai pendapatan ini dijadikan sebagai

ukuran maka petani di pedesaan kabupaten MTB masih hidup

dibawah ‘garis kemiskinan’ sebesar Rp152487/kapita/bulan4.

Tabel 14 menunjukkan bahwa rumah tangga petani di

pedesaan mengalokasikan sekitar 71% pengeluarannya untuk pangan

(termasuk rokok) dan 29% untuk non pangan.  Komponen non

pangan terbesar adalah biaya pendidikan anak (11%), disusul oleh

transportasi dan listrik.

Tabel 14. Jenis dan tingkat pengeluaran rumah tangga menurut desa

Jenis
pengeluaran

Pengeluaran (Rp/RMT/Tahun) menurut Desa Rataan*

Amdasa Aruibab Adaut Kandar Lermatang Rp %

Makanan 4,272,159 4553375 4461111 4562500 2208996 4,011,628 64.07

Rokok 400,636 270400 534444 520000 459996 437,095 6.98

Minyak
(tanah)

460,909 748800 242667 468000 920004 568,076 9.07

Pendidikan 936,000 558000 687333 240000 961500 676,567 10.81

Transportasi 225,909 177300 125000 200000 300000 205,642 3.28

Listrik 101,455 92400 174667 150000 24996 108,703 1.74

Kesehatan 106,818 104500 72500 100000 100000 96,764 1.55

Perbaikan
rumah

90,000 89250 100000 100000 89000 93,650 1.50

Kegiatan
sosial

62,273 80500 67778 50000 55000 63,110 1.01

Total 6,656,159 6,674,525 6,465,500 6,390,500 5,119,492 6,261,235 100

Sumber: Fakultas Pertanian Universitas Pattimura, 2007.

4 Pendapatan provinsi Maluku sekitar Rp3,26 juta/kapita/tahun atau 271667/kapita/bulan.  Penduduk desa di
Maluku pada umumnya memperoleh karbohidrat dari pangan non beras yang cukup potensial di tiap pulau.
Oleh karena itu petani Maluku bukan miskin pangan (kalori) tetapi miskin pendapatan (uang) sehingga
sulit akses membiayai kebutuhan non pangan, khususnya pendidikan, kesehatan dan transportasi.
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Biaya kesehatan tergolong kecil, sebab kesehatan bukan

prioritas utama bagi penduduk miskin, walau petani menyadari

kesehatan sangat penting karena menentukan tingkat produktifitas

bekerja dalam usahatani. Jadi, persoalan serius bagi penduduk miskin

di pedesaan Tanimbar dan di Maluku pada umumnya adalah

rendahnya tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan

pendidikan, kesehatan dan transportasi.  Masalah pangan pada

umumnya masih tercukupi kecuali kekurangan keseimbangan

komponen gizi (nutrisi) dimana karbohidrat masih lebih dominan

dibanding protein, mineral dan vitamin.

Namun demikian masalah pangan akan menjadi persoalan

serius ketika terjadi musim kering berkepanjangan.  Alasannya karena

stok pangan yang ada di rumah penduduk terbatas, sedangkan

pembangunan kelembagaan lumbung pangan di tingkat desa sebagai

tempat stok pangan komunitas belum dikembangkan secara

berkelanjutan dalam jangka panjang.

Berdasarkan observasi lapang, karakteristik petani miskin di

pedesaan kepulauan, umumnya berpendidikan rendah, berusia tua,

memiliki beban tanggungan antara 4 dan 6 jiwa, tenaga kerja

produktif terbatas antara 2-4 orang, dan sudah lama menjadi petani.

Hal ini berarti pertanian memang tidak menarik minat para pemuda

terdidik karena rendahnya apresiasi terhadap pekerjaan sebagai

petani.  Penduduk usia muda lebih banyak memilih migrasi ke

ibukota kabupaten dan provinsi untuk mencari pekerjaan, sehingga

terjadi kelangkaan tenaga kerja petanian.

Karakteristik lain petani miskin di pedesaan adalah alokasi

penggunaan waktu luang. Petani  bekerja 7 jam sehari,  efektif  5 jam
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di kebun dan 2 jam istirahat. Kegiatan sehari-hari bapak (suami)

adalah mengolah kebun dengan alat tradisional (parang untuk

membersihkan tanaman dari gulma dan tugal untuk menanam),

kemudian membantu mengangkat air, sorenya mengail ikan, dan

malam hari bercerita bersama tetangga. Kegiatan ibu lebih banyak

mempersiapkan masakan dan mengantar ke kebun, mencuci dan

mengurus anak.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ibu rumah

tangga tidak hanya mengurus rumah dan anak tetapi turut bekerja di

kebun dan memikul hasil kebun ke rumah dengan jalan kaki.  Petani

yang mempunyai lokasi usahatani jauh dari desa umumnya

melakukan tnyafar. Tnyafar merupakan tempat tinggal kedua, sebagai

upaya mengatasi kendala jarak yang cukup jauh dan transportasi yang

terbatas antara kebun dan rumah di desa.

4.4. Indikasi penyebab kemiskinan

Berdasarkan hasil observasi dan kajian lapang di pedesaan,

ketidakmampuan individu atau rumah tangga memenuhi kebutuhan

dasar pangan dan non pangan (Tjondronegoro., dkk, 1996),

sebenarnya bukan sebab tetapi merupakan akibat kemiskinan. Oleh

karena itu yang pen-ting dicari adalah akar penyebab kemiskinan

multidimensional di tingkat rumah tangga petani (Girsang, 2009b).

Pertama, petani miskin karena pasar terbatas untuk

komoditas pertanian yang jumlah dan kontinuitasnya, juga terbatas

dan tidak menentu di pedesaan. Masalah pemasaran merupakan

prioritas utama untuk diselesaikan karena berkaitan dengan harga jual

rendah, tidak ada pasar (pembeli), dan lemahnya posisi tawar petani.
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Petani sepenuhnya tergantung dari harga yang ditentukan oleh

pedagang pengumpul desa dan atau pedagang antar pulau. Hal ini

dipersulit oleh isolasi desa dan keterbatasan sarana dan prasarana

pemasaran serta transportasi ke pusat pasar di ibukota kecamatan dan

kabupaten yang sulit dan mahal.

Kedua, petani miskin karena langkanya inovasi dan

pendampingan-penyuluhan pertanian yang jarang sekali dilaksanakan.

Sistem penyuluhan yang belum terpola makin diperlemah oleh

langkanya inovasi dari lembaga penelitian dan lembaga terkait untuk

perbaikan produksi dan nilai tambah produk petani. Kelangkaan ini

juga sebagai akibat kurangnya biaya riset dan operasional penyuluh,

termasuk belum adanya kerjasama antara penyuluh, lembaga

perguruan tinggi-lembaga penelitian dan  pemerintah daerah.

Penyuluhan masih terjebak dalam perspektif lama bahwa teknologi

selalu baik untuk petani dan hanya berharap datang dari satu sumber

(single source of technology) yakni lembaga penelitian (Girsang, dkk,

2003; Girsang, 2005). Teknologi yang bersumber dari kearifan lokal

sering terabaikan. Namun jika terjadi kegagalan usahatani petani

maka yang pertama disalahkan adalah pengetahuan dan tradisi petani,

bukan aparat, penyuluh, peneliti atau teknologi.

Ketiga, petani miskin karena walau memiliki lahan relatif

luas, tetapi luas lahan yang diolah atau diusahakan sempit.

Berdasarkan status pemilikan, lebih 52% petani memiliki lahan yang

relatif luas (>1 ha) dan 48% memiliki lahan antara 0,5-1 ha. Namun

ditinjau dari sisi pemanfaatan lahan, 83% petani hanya mengusahakan

skala gurem (65% mengusahakan kurang dari 0,25 ha dan 18%

mengusahakan antara 0,25 dan 0,5 ha). Pola usahatani dengan tenaga
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kerja terbatas, input luar rendah, dan skala usaha relatif sempit dan

tersebar akan menghasilkan produksi rendah. Dengan demikian petani

masuk kedalam lingkaran jebakan deprivasi kemiskinan yang

berkelanjutan.

Sebagai gambaran subsistensi dan jebakan deprivasi, petani di

pulau-pulau kecil kabupaten MTB sebenarnya hanya menanam salah

satu atau kombinasi antara ubi, kacang-kacangan, kelapa (kopra), padi

ladang dan jagung. Luas lahan usaha relatif sempit yakni rata-rata

sekitar 0,25 ha dengan interval 0,04 ha s.d 0,4 ha (Tabel 15)

Tabel 15. Distribusi petani menurut luas lahan, produksi dan perkiraan
produktifitas usahatani petani  di 8 desa, 2007

Komo-ditas
Luas
lahan

Produksi (kg/musim/rumah tangga) menurut desa
Produkti-

fitas

(ha) (1) (2) (3) (4) (5) (6)l (7) (8) (kg/ha)

Ubi 0.042 0 0 0 0 120 101 67 213 3125

Kelapa 0.408 0 0 485 0 0 0 0 0 1182

Kacang
Tanah

0.311 27 35 25 0 47 105 0 63 208

Kacang
Hijau

0.289 73 135 55 150 36 28 0 0 233

Kol
kepala

0.258 0 0 0 0 0 0 480 355 1606

Jagung 0.255 0 0 0 0 0 0 232 0 928

Padi
ladang

0.160 95 275 0 0 0 0 0 0 1156

Catatan: Nama desa 1) Amdasa; 2) Aruibab; 3) Adaut; 4) Kandar; 5) Lermatang; 6) Marantutul; 7) Makatian;
8) Latdalam; 0 berarti tanaman tersebut tidak diusahakan atau ada tetapi hanya untuk dikonsumsi keluarga

Produksi rendah juga ditentukan oleh tenaga kerja terbatas,

modal finansial kecil dan masih bergantung sepenuhnya kepada

teknologi konvensional. Produksi rendah akan menghasilkan

pendapatan rendah pula. Pendapatan yang diperoleh petani ternyata

habis untuk membeli kebutuhan dasar untuk konsumsi anggota
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keluarga, sehingga tabungan (simpanan) dan investasi rendah, bahkan

tidak ada. Tabungan rendah mengakibatkan petani tidak mampu

mengadopasi teknologi baru dan berakibat kembali kepada  tingkat

produksi dan produktifitas rendah.

Kombinasi tanaman ini umum dilakukan petani sebagai

strategi bertahan hidup (copying strategy) sekaligus mengurangi

risiko (van Oostenbrugge, dkk, 2004).  Oleh karena keterbatasan air,

kondisi tanah berkarang dan kering, maka intensitas tanam hanya

sekali setahun (satu musim). Dalam kondisi tanpa input luar, (pupuk

kimia, obat-obatan dan benih unggul), maka tingkat produksi semua

tanaman pangan dan palawija yang diusahakan petani cukup rendah,

yakni berkisar antara 25 kg dan 275 kg (kecuali kelapa, 355 kg-485

kg/musim). Produksi umbi-umbian berkisar antara 63 dan 213 kg per

musim dan produksi kacang tanah antara 25 kg s.d 105 kg/musim.

Jika dikonversi per hektar, maka produktifitas tanaman petani

masih jauh dibawah standar potensial karena rendanya input produksi,

teknologi dan skala usaha pertanian. Tanaman kacang tanah dan

kacang hijau memiliki produktifitas sekitar 208-233 kg per hektar,

jauh lebih rendah dibanding produktifitas rata-rata di tingkat provinsi

maupun nasional, yakni antara 0.8 ton dan 1.0 ton per hektar5.

Berdasarkan harga setempat, jika pasar tersedia, produk ubi

mempunyai nilai tertinggi dibanding tanaman lain yakni Rp10.4

juta/ha, disusul tanaman kol kepala dan padi ladang, masing-masing

5 Berdasarkan data produksi yang dibuat oleh Dinas Pertanian kabupaten MTB,
produktifitas tanaman kacang tanah pada tahun 2006 menurun drastis akibat
kekeringan dari 0.8 ton/ha (2005) menjadi 0.3 ton/ha (2006), demikian juga dengan
produktifitas jagung yang turun drastis dari 0.88 ton/ha (2005) menjadi 0.19 ton/ha
(2006).
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Rp8.03 juta dan Rp5.78 juta per hektar.  Kacang hijau dan kacang

tanah serta kopra mempunyai nilai antara Rp2.1 dan Rp2.4 juta per

hektar (Faperta Unpatti, 2007). Nilai terendah ada pada komoditas

jagung, pada hal menurut data Dinas Pertanian, tanaman jagung

hampir diusahakan sebagian besar petani di kabupaten MTB.

Kondisi petani yang digambarkan sebelumnya menunjukkan

bahwa tingkat produksi petanian pada tingkat rumah tangga petani

ternyata jauh lebih rendah dibanding angka produksi pertanian yang

tertulis pada buku statistika kabupaten atau di kantor-kantor Dinas

Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. Angka produksi di tingkat

petani adalah angka riil, sedang angka produksi pada buku statistik

hanya merupakan angka potensi dan estimasi. Oleh karena itu

pemerintah daerah perlu meninjau dan mengevaluasi setiap tahun

kinerja Dinas Pertanian dan Dinas terkait agar mengurangi

kesenjangan angka produksi pertanian antara potensi di buku statistik

dan angka sebenarnya di tingkat rumah tangga petani dan lahan

usahatani.

Keempat, petani miskin karena aksessibilitas transportasi

laut dan darat terbatas dan mahal, sehingga sulit memasarkan hasil

pertanian khususnya pada musim ombak. Isolasi mengakibatkan biaya

transportasi cukup mahal. Dalam kondisi demikian, petani hanya

sebagai penerima harga produk yang ditentukan sepihak oleh agen-

agen pedagang antar pulau.  Petani hanya menerima mahalnya harga

produk industri khususnya minyak goreng, gula dan beras impor,

termasuk biaya kesehatan dan pendidikan, sehingga nilai tukar petani

semakin rendah.
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Kelima, petani miskin karena kesuburan lahan semakin

rendah dan berbasis pada praktek ladang berpindah dan tebas bakar

(shifting cultivation atau slash and burn) tanpa menggunakan input

luar seperti pupuk kimia, pupuk hijau atau kompos. Berdasarkan

pengalaman petani, pada tahun-tahun pertama hingga tahun ketiga

tingkat kesuburan lahan masih baik. Tahun keempat kondisi lahan

sudah dianggap kurang subur untuk ditanami dengan tanaman pangan

dan palawija. Selanjutnya, petani mencari dan membuka lahan

dengan membuka kawasan hutan. Demikian seterusnya, sehingga

petani memiliki beberapa petak (persil) lahan usaha tersebar di tanah

(petuanan) desa.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, petani mengaku

bahwa lokasi lahan baru (hutan) sudah makin terbatas dengan

bertambahnya jumlah penduduk yang membutuhkan lahan usaha.

Proses pembukaan wilayah lahan pertanian di pulau-pulau kecil pada

awalnya dimulai dari pembangunan permukiman, rumah dan

pekarangan (kintal). Petani kemudian membuka kabong untuk lahan

tanaman pangan.

Jika kesuburan lahan kabong sudah menurun dan lahan

tersebut ditinggalkan tanpa tanaman hortikultura dan atau tanaman

perkebunan, maka kondisi lahan akan berubah menjadi aong, yakni

lahan kritis yang dominan ditumbuhi gulma dan alang-alang. Jika

kabong ditanami dengan tanaman hortikultura pisang, buah-buahan

atau tanaman kelapa, maka lama kelamaan lahan tersebut berubah

menjadi dusung. Dusung merupakan pola usahatani agroforestry yang

berisi berbagai jenis tanaman tahunan, hortikultura dan tanaman

pangan lainnya (Gambar 17).
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Gambar 17. Lingkungan petani dan penggunaan lahan kering di
pulau-pulau kecil, kepulauan Tanimbar Maluku Tenggara Barat

Selanjutnya, petani akan mencari lahan baru dengan cara

membuka lahan usaha baru di kawasan ewang (hutan) untuk ditanami

tanaman pangan. Ewang merupakan bagian terluar lingkungan

pertanian di pedesaan pulau kecil, yakni hutan primer yang berperan

sebagai sumber air dan pengatur iklim mikro untuk keberlanjutan

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (Clayton, dkk, 2000),

khususnya jika diintegrasikan dengan usaha peternakan.

Prosedur pembukaan lahan hutan (ewang) menjadi lahan

usahatani hanya membutuhkan izin dari kepala desa. Membuka lahan

baru di hutan primer  tidak hanya untuk memperoleh lahan usahatani

baru yang lebih subur, tetapi juga dianggap sebagai upaya

memperluas tanah untuk anggota keluarga maupun memperluas

wilayah desa, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik batas tanah

1. Kintal /Pekarangan

2. Kabong/Kebun
tanaman pangan

3. Aong/Lahan marjinal

4. Sistem
dusung/Agroforestry

5. Ewang/hutan
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antar desa dan perubahan wilayah hutan menjadi lahan kritis.

Masalahnya, kecepatan membuka lahan baru di wilayah hutan tidak

diikuti program reboisasi sehingga berakibat deforestasi atau

kerusakan lingkungan hutan dan fungsinya dalam penataan air dan

iklim mikro.

Keenam, petani miskin karena sulit mengendalikan gulma

dan hama penyakit tanaman dan dipersulit lagi oleh terbatasnya

penyuluhan pertanian. Petani mengalokasikan sebagian besar waktu

untuk memberantas gulma. Jika memiliki uang, petani membeli

herbisida Polaris Rp50000/0.25 ha/musim. Biasanya petani

melakukan tebas bakar pada musim kering (September-Awal

November), kemudian mencabut atau menyemprot alang-alang yang

tumbuh sebelum ditugal untuk ditanami dengan padi ladang atau

kacang-kacangan. Hama utama tanaman adalah ulat, belalang dan

babi hutan sehingga kebun dipagari dengan bambu.

Ketujuh, petani miskin karena industri pengolahan hasil

pertanian belum berkembang. Belum ada upaya dan aksi serius dari

pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk

meningkatkan nilai tambah produk petani melalui pengembangan

kawasan komoditas unggulan dan teknologi pengolahan hasil-hasil

pertanian di pulau-pulau kecil, khususnya kabupaten Maluku

Tenggara Barat. Akibatnya petani menjual dengan harga murah dan

belum memperoleh manfaat nilai tambah dari produk pertanian.

Berdasarkan karakteristik dan sebab akibat kemiskinan yang

cukup kompleks maka strategi mengurangi kemiskinan di pulau-pulau

kecil kurang tepat jika dilakukan secara parsial, apalagi hanya

mengandalkan bantuan gratis yang menciptakan ketergantungan
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berkelanjutan. Petani memang bekerja keras dan aktif secara ekonomi

(economically active poor) tetapi dibuat tidak berdaya oleh struktur

sosial dan kebijakan yang tidak pro-petani.  Hal ini makin dipersulit

oleh monopoli distribusi dan pemasaran input produksi maupun

produk-produk pertanian, perikanan dan kebutuhan pokok oleh agen

elit kapitalis daerah yang memiliki jaringan bisnis ke tingkat regional

dan global. Oleh karena itu strategi mengurangi kemiskinan di pulau-

pulau kecil akan lebih tepat dengan pendekatan holistik yang dapat

disebut sebagai agribisnis berbasis komunitas petani di pulau kecil

yang pro-pertumbuhan, pro-rakyat dan pro-lingkungan.

5. Strategi penanggulangan kemiskinan

Agribisnis merupakan cara pandang baru melihat pertanian

sebagai suatu sistem yang tidak terpisahkan dari kegiatan industri dan

jasa (Saragih, 2001).  Dalam hal ini ini, yang dimaksud adalah

agribisnis skala kecil berbasis komunitas dengan ke-4 sub-sistem

yang harmonis dan sinergis, saling berkaitan dan saling

ketergantungan secara sistemik dan fungsional.  Sub-sistem yang

dimaksud adalah sub-sistem hulu, sub-sistem on farm, sub-sistem hilir

dan sub-sistem penunjang, sebagai satu kesatuan utuh yang tidak

dapat dipisahkan, saling tergantung dan saling mempengaruhi.

Sistem agribisnis berbasis komunitas di pulau-pulau kecil

tersebut digerakkan dari dalam oleh 5 aset modal penting atau

pentagonal capital assets yang satu sama lain perlu seimbang,

sinergis, harmoni dan saling terkait secara fungsional. Kelima aset

modal penting tersebut adalah social capital, human capital, natural

capital, physical dan financial capital assets (Pretty and Ward, 1999;
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Pretty and Frank, 2000). Mengingat pelaku utama (manajemen)

agribisnis kepulauan adalah petani yang memiliki sistem kearifan

lokal dan sosiobudaya yang khas, maka dibutuhkan pemicu (prime

mover) untuk percepatan pembangunan agribisnis berbasis komunitas

pulau-pulau kecil.

Prinsip dasar pembangunan sistem agribisnis berbasis

komunitas terjadi bersamaan dengan pembangunan kelima aset modal

pembangunan. Ini yang disebut sebagai pembangunan yang dimulai

dari dalam ke luar (development from within), dimulai dari intinya,

yakni manusia, bukan teknologi atau komoditi.  Inti pertama adalah

kapital sosial (social capital) yang mengandung dua aset penting

yakni aset modal relasional dan institutional. Aset relasional berisi

jaringan sosial (networking) dan aset institusional berisi social trust,

nilai, norma, aturan dan budaya produktif masyarakat setempat.

Kapital sosial perlu dibangun bersamaan dengan aset kapital

manusia berupa perbaikan pengetahuan dan ketrampilan serta

kreatifitas.  Kedua aset ini, sosial dan manusia, berbeda dari aset

modal lain, akan semakin tinggi nilainya apabila semakin banyak

dimanfaatkan.  Pembangunan kedua aset ini merupakan persiapan

sosial dalam pembangunan ekonomi yang digerakkan oleh nilai,

inovasi dan ketrampilan sumberdaya manusia. Itulah sebabnya

pembangunan agribisnis berbasis komunitas lebih relevan dimulai

dari pembangunan kedua aset modal ini, kemudian dilanjutkan

(bersamaan) dengan aset modal lain (Girsang, 2009).

Pembangunan aset modal lain, khususnya aset natural capital

dan physical capital dapat dilakukan secara bersamaan atau setelah

pembangunan aset kapital sosial dan manusia.  Hal ini penting agar
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komoditas unggulan yang dibangun dalam natural capital asset

dilakukan bersamaan (sinergi) dengan sarana prasarana yang

dibangun yakni physical capital asset. Itu sebabnya natural dan

physical capital asset dibuat dalam satu kesatuan.  Jika tidak

demikian, berbagai kasus di lapangan menunjukkan bahwa prioritas

pembangunan lebih kepada fisik jalan, jembatan dan bangunan tanpa

terkait dengan komoditas unggulan maupun sumberdaya sosial dan

manusia, sehingga sarana fisik yang dibangun belum memberikan

efek pengganda dalam pembangunan ekonomi daerah.

Jadi, keberhasilan pembangunan aset kapital sosial dan

manusia akan menentukan efektifitas dan pembangunan aset kapital

sumberdaya alam dan fisik.  Jika keempat kapital aset ini berhasil

dibangun secara sinergis maka diharapkan adanya dukungan politik

(aset modal politik) yang akan berdampak positif terhadap

pembangunan aset kapital finansial, khususnya perbaikan pendapatan

dan daya beli masyarakat pedesaan.  Aspek pemerataan merupakan

penjabaran pasal 33 UUD 1945 bahwa ekonomi berbasis

kekeluargaan yang dikelola dalam bentuk koperasi.

Dari perspektif agribisnis, selama ini pembangunan dimulai

dan diakhiri dari dan ke sub-sistem hilir, yakni pasar komoditas atau

aset kapital sumberdaya alam yang memiliki nilai pasar. Namun hal

ini sering gagal karena ketidaksisapan sumberdaya sosial dan

manusia.  Jadi akan lebih tepat jika pembangunan agribisnis berbasis

komunitas petani didahului adanya persiapan sosial, yakni

pembangunan kapital sosial petani (kelembagaan yang kuat) yang

diikuti oleh pembangunan aset kapital lainnya secara harmonis

(Gambar 18).
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Gambar 18. Strategi pengembangan agribisnis berbasis komunitas
yang terintegrasi dengan 5 aset kapital
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Pembangunan kawasan agribisnis pedesaan ini diawali

dengan pilot project yang fokus dan lokus, yakni fokus pada satu

produk dan lokus pada satu kawasan.  Misalnya, pengembangan ‘satu
desa satu produk’ guna menjaga skala usaha yang efisien dan efektif
sekaligus menjaga kelestarian sumberdaya alam. Oleh sebab itu, pola

penyuluhan sebaiknya partisipatif, profesional dan berbasis kinerja

(accountability). Kecuali itu, kelembagaan penyuluhan pertanian

perlu independent sekaligus interdependent dengan kelembagaan

pemerintah, perguruan tinggi (lembaga penelitian) dan swasta.

Perubahan filosofi, pendekatan dan sistem penyuluhan

pertanian yang terintegrasi dan partisipatif telah dilakukan pemerintah

sesuai dengan UU No 16 Tahun 2006 mengenai revitalisasi Badan

Koordinasi Penyuluhan Pertanian yang mengintegrasikan penyuluhan

pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan dalam satu

kelembagaan. Dalam hal ini, peran utama penyuluh profesional

adalah lebih dari sekedar agent of development untuk sekedar

mentransfer teknologi, tetapi berubah menjadi agen pembelajar atau

agent of learning untuk memfasilitasi rumah tangga petani, kelompok

dan organisasi petani yang lebih besar.

Oleh karena agribisnis yang dibangun berbasis kawasan maka

dibutuhkan kerjasama lintas sektor. Badan Perencana Pembangunan

Daerah dapat menjadi konduktor mengkoordinasikan kerjasama lintas

sektor pada kawasan pulau yang sedang dibangun dan dikembangkan.

Kerjasama lintas sektor akan memungkinkan sharing dana

pembangunan untuk investasi di pedesaan, mengurangi tumpang

tindih program dan perbaikan efisiensi pembiayaan pembangunan.

Setiap Dinas atau SKPD perlu bekerjasama untuk memperbaiki
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kesejahteraan masyarakat. Agribisnis berbasis komunitas juga

membutuhkan prasyarat pendampingan berkelanjutan. Petani perlu

pendampingan dari penyuluh profesional. Kenyataannya, sistem

penyuluhan saat ini masih sentralistik-linear, sarat dengan muatan

birokratik, politik, proyek dan administrasi.

6. Penutup

Pembangunan agribisnis berbasis komunitas di pedesaan

pulau-pulau kecil sangat penting untuk memperbaiki pendapatan

petani. Oleh sebab itu, komitmen politik dan intervensi dari

pemerintah penting untuk memperbaiki kesejahteraan petani miskin di

pedesaan. Tanpa intervensi pemerintah, petani hanya menjadi obyek

keuntungan elit minoritas pedagang yang menguasai bisnis hulu dan

hilir pada semua jenjang skala ekonomi kecil dan besar.

Implikasi lebih jauh adalah perlunya pemerintah daerah

mengatur etika berusaha agar usaha besar tidak mematikan usaha

kecil. Kerjasama lintas sektor dan pendampingan lapangan yang

berkelanjutan perlu dimulai dengan pilot project di tiap kawasan

pulau atau gugus pulau dan kecamatan yang telah memiliki kawasan

pengembangan komoditas unggulan.

Disamping itu, ego-sektoral perlu ditinjau karena masih

mengakar kuat di tiap Dinas atau SKPD yang seringkali melekat

dalam ikatan kepentingan primordial dan kelompok. Kemitraan

berkelanjutan antara akademisi (science), swasta (management) dan

pengambil kebijakan (policy maker) membangun pertanian sebagai

basis pertumbuhan ekonomi daerah, sangat penting dilakukan guna
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mengoptimakan pemanfaatan sumberdaya alam guna mengurangi

kemiskinan di kabupaten MTB.

Maka kebijakan dan program pemerintah daerah sebenarnya

telah memberikan dukungan terhadap perguruan tinggi dan penelitian

serta lembaga konsultan untuk melakukan suatu kajian tindak (action

research).  Kajian yang dihasilkan antara lain rencana tata ruang

daerah, kawasan pusat pertumbuhan agribisnis, komoditas unggulan

per kecamatan, bahkan kawasan investasi agribisnis di tingkat desa.

Hasil kaji tindak tersebut diharapkan akan menciptakan perubahan

yang lebih baik pada pulau-pulau kecil, yakni kawasan pusat

pertumbuhan (agropolitan) baru sebagai pendorong (trigger)

percepatan pembangunan ekonomi wilayah kabupaten. Dalam hal ini

perlu diseleksi, diregenerasi dan desain petani permanen, lahan

permanen dan komoditi permanen sebagai transformasi sistem ladang

berpindah kea rah pertanian yang menetap, lebih produktif, berskala

ekonomi, berorientasi pasar dan berkelanjutan.

Namun demikian, hasil kajian terdahulu belum sepenuhnya

ditindaklanjuti ke tahap implementasi dalam bentuk pilot project.

Dalam perkembangannya, salah satu pilot project yang sedang

dikembangkan pemerintah daerah adalah agroindustri minyak kelapa

curah dan rencana agroindustri chip rumput laut. Alasannya karena

rumput laut cukup potensial di perairan Maluku Tenggara Barat dan

produksinya lebih mudah dan harganya pun cukup tinggi yakni

sekitar Rp10000/kg dalam bentuk rumput laut kering. Namun

demikian studi kelayakan agroindustri tersebut masih perlu ditinjau

ulang untuk menemukan potensi riil bahan baku, segmen pasar dan
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skala industri.  Kini agroindustri berhadapan dengan tantangan

manajemen pengelolaan, efisiensi dan daya saing di pasar lokal.

Jika manajemen usaha rumput laut cukup baik maka tidak

mustahil bahwa rumput laut menjadi trigger bagi solusi rumah tangga

miskin di pedesaan kepulauan Tanimbar yang terjebak dalam

deprivasi ketidakberdayaan ang selama ini tidak mungkin keluar dari

lingkaran setan dan jebakan deprivasi kemiskinan tanpa intervensi

(campur tangan)  dan partisipasi (ulur tangan) pemerintah daerah dan

pusat. Infrastruktur perkantoran dan reformasi birokrasi telah dan

sedang dibangun oleh pemerintah daerah, tetapi hal yang tidak kalah

pentingnya adalah melindungi komoditas petani dan memfasilitasi

jaminan pemasaran dengan harga yang adil.  Hal ini penting agar

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati

pengusaha skala besar tetapi benar-benar menyentuh ekonomi rakyat.

Mengakhiri bab ini ada beberapa hal menarik untuk

didiskusikan terkait masalah kemiskinan di kepulauan Tanimbar: (1)

Sejak tahun 2001, kabupaten MTB yang disebut Bupati sebagai

‘raksasa tidur’ (bukan forgotten island) telah mempunyai otonomi

mengelola sumberdaya alam dan sosiobudaya sendiri. Walaupun

relative memiliki laju penurunan kemiskinan lebih cepat dibanding

kabupaten/kota lainnya di Maluku, kenapa kabupaten ini masih

tergolong sebagai salah satu kabupaten yang memiliki angka

kemiskinan tertinggi setelah kepulauan Aru di provinsi Maluku?; (2)

Pada tahun 2009 Bupati telah mencanangkan kerjasama lintas sektor

dan lintas SKPD untuk fokus dan lokus pada pengembangan kawasan

komoditas unggulan. Beberapa hasil riset mengenai kelayakan

pengembangannya telah dilaksanakan, masalahnya hasil riset dari
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lembaga penelitian atau perguruan tinggi seringkali sulit untuk

ditindaklanjuti di lapangan. Hal ini berakibat pada masalah

selanjutnya yakni sulitnya kerjasama lintas sektor dan SKPD untuk

mengembangkan industri pengolahan komoditas unggulan?; (3)

Kasus posisi tawar kelompok tani penghasil minyak kelapa curah

yang cukup lemah menghadapi pengusaha swasta menunjukkan

bahwa petani yang walaupun bergabung dalam organisasi belum

mampu ‘bersaing’ dengan pengusaha besar yang telah lama memiliki
jaringan bisnis di tingkat lokal. Bagaimana sebaiknya pemerintah

mengatur kebijakan ekonomi, khususnya persaingan usaha, agar

tercipta interaksi bisnis yang berkeadilan dan berkerakyatan antara

elit minboritas swasta kapitalis yang cenderung menguasai pasar

secara monopolistik dengan organisasi petani dengan posisi tawar

lemah?

Bab berikut akan mendiskusikan kemiskinan di pedesaan

yang memiliki masyarakat petani lahan kering di dataran rendah yang

adaptif terhadap perubahan iklim ekstrim yakni di pulau Kisar,

kabupaten Maluku Barat Daya. Kabupaten ini sebelumnya merupakan

bagian dari kabupaten Maluku Tenggara Barat dan kemudian menjadi

kabupaten sendiri sejak 2009.



Bab 7
Kemiskinan di Pedesaan Pulau Kisar

Bekerja mirip permainan kartu remi. Anda akan menang kalau punya kartu As:
Kerja kerAs, kerja cerdAs, kerja ikhlAs, dan kerja tuntAs

(Sumilan, dalam R.Kasali, 2005)

1. Pendahuluan

Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dimekarkan dari

kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2009.  Tujuannya adalah

mendorong percepatan perbaikan layanan publik, daya saing dan

kesejahteraan masyarakat. Selama ini MBD disebut sebagai daerah

Tenggara Jauh dan bagian dari kawasan The Forgotten Islands.

Alasannya karena pulau-pulau di MBD letaknya cukup jauh dari pusat

ibu kota provinsi (Ambon), relatif lebih terisolasi, kurangnya

intervensi program pemerintah pusat dan daerah serta sulitnya akses

karena kondisi infrastruktur dasar yang terbatas. Pulau Kisar

merupakan salah satu pulau yang memiliki iklim kering (ekstrim) dan

rawan pangan. Namun penduduknya memiliki coping strategies,

kearifan lokal, bekerja keras, cerdas dan ikhlas sehingga mampu

mengadaptasi diri terhadap risiko kegagalan panen dan kelaparan.

Dalam bab ini akan dipaparkan kemiskinan di pedesaan

dataran rendah dan lahan kering yang memiliki iklim kering ekstrim,

yakni di desa Oirata dan Purpura di pulau Kisar. Bagian pertama

menggambarkan kondisi umum kabupaten MBD, dilanjutkan

pengeluaran rumah tangga dan persepsi miskin, strategi

penanggulangan kemiskinan dan diakhiri dengan penutup. Sumber

data dalam tulisan ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam
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terhadap 80 rumah tangga petani di desa Purpura dan Oirata Barat

yang diambil secara acak sederhana. Disamping itu, sejumlah

informan kunci turut dilibatkan dalam diskusi kelompok fokus untuk

memperkaya informasi.

2. Gambaran umum kabupaten Maluku Barat Daya (MBD)

2.1. Potensi sumberdaya alam

Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki sumberdaya alam

pertanian dan kelautan. Potensi tanaman pangan meliputi 601 ha padi

ladang, 10299 ha jagung, 1531 ha umbi-umbian, 1457 ha kacang-

kacangan. Dari potensi tersebut, lahan jagung telah dimanfaatkan

sebesar 12100 ha sedangkan lahan tanaman kacang-kacangan dan

umbi-umbian baru dimanfaatkan kurang dari 750 hektar.

Selain tanaman pangan, kabupaten MBD memiliki potensi

lahan jeruk seluas 1528 ha, pisang 1346 ha, mangga 303 ha dan sukun

166 ha. Mangga dan sukun merupakan sumber pangan penting pada

masa paceklik. Lahan jeruk dan pisang, mangga dan sukun telah

dimanfaatkan secara optimal, sedangkan lahan sayur-sayuran

sebagian besar (400 ha) untuk bawang merah dan kacang panjang.

Luas lahan perkebunan adalah sekitar 75912 ha, dimana 12015 ha

untuk kelapa dan sisanya untuk tanaman lain, termasuk pohon koli.

Ternak khas kabupaten ini adalah kambing (82177 ekor), domba

(15261 ekor) dan kerbau (22867 ekor).

Maluku Barat Daya memiliki pulau-pulau kecil dengan iklim

kering yang cukup ekstrim. Dalam hal ini sejak lama masyarakat

MBD memiliki kearifan lokal dan kapasitas adaptif tinggi untuk

menghadapi masa-masa kesulitan karena kekeringan berkepanjangan.
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Untuk itu petani umumnya memiliki coping strategies pangan lokal,

kemampuan mengatur pola tanam sesuai curah hujan dan

mengintegrasikan sistem pertanian ternak dan tanaman pangan.

Makanan pokok masyarakatnya bukan beras tetapi kombinasi

olahan jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Dilihat dari

potensi sumber daya alam, kabupaten MBD memiliki genetik asli

ternak kambing Lakor dan kerbau Moa. Kecuali itu, daerah MBD

juga mempunyai perkebunan rakyat pohon koli (palm), tanaman

penghasil alkohol yang berpeluang menjadi bahan baku energi

alternatif.

Potensi sumberdaya alam lain yang terdapat di kabupaten

MBD adalah tambang di pulau Wetar, ikan di daerah Luang, potensi

gas alam yang cukup melimpah di Blok Marsela dan tambang emas di

pulau Romang. Kabupaten ini juga memiliki pulau-pulau terluar yang

berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste. Oleh karena

posisinya yang strategis dan tergolong sebagai kawasan tertinggal

maka percepatan pembangunan di kabupaten ini seharusnya menjadi

salah satu prioritas nasional dan regional.

Salah satu pulau kecil di kabupaten MBD adalah pulau Kisar.

Pulau ini merupakan salah satu pulau kecil di kabupaten MBD yang

terkenal sebagai penghasil jeruk Kisar dan alkohol yang diolah dari

pohon koli. Pulau ini merupakan ibu kota kabupaten sementara dan

telah memiliki infrastruktur pelabuhan laut dan udara serta sejak lama

menjadi satu-satunya tempat yang mempunyai lembaga perbankan,

yakni Bank Pembangunan daerah Maluku. Namun sebagian besar

masyarakat di kabupaten MBD masih hidup dalam kemiskinan.
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Potensi pertanian pulau Kisar terdiri dari beberapa tanaman

penting, diantaranya adalah kelapa Cocos nucifera, pohon koli,

jeruk manis Citrus, mangga Mangifera indica L, ubi Kayu

Manihot utillisima Grantz, padi Ladang (Oryza sativa), kacang

tanah (Arachis hypogaea), ubi jalar Ipomea batata dan jagung Zea

mays serta ternak. Potensi ternak di Pulau Kisar antara lain kuda,

domba, sapi, kambing, babi, itik dan ayam buras.  Tanaman jagung

dan umbi-umbian merupakan basis ketahanan pangan sedangkan

jeruk, koli dan ternak babi merupakan sumber pendapatan petani.

2.2. Posisi geografis

Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) merupakan kabupaten

baru hasil pemekaran kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 16

September 2008 sesuai Undang-Undang Nomor 31 tahun 2008.

Letak astronomis kabupaten ini ada pada posisi 07000’ – 08030’
Lintang Selatan dan 125030’ – 130025’ Bujur Timur dengan luas

wilayah 72.171,2 km2 yang terdiri dari 8.648 km2 darat (12%) dan

63.523,2 km2 laut (88%).

Pulau Kisar merupakan salah satu pulau dalam gugusan

pulau-pulau kecil di wilayah kabupaten MBD. Pulau yang luasnya

sekitar 110 km2 ini secara astronomis terletak pada 08000’ – 08018’
Lintang Selatan dan 126055’ – 127020’ Bujur Timur.  Secara
geografis, pulau Kisar mempunyai batas-batas alam sebagai berikut

Sebelah Barat : Selat Wetar; Sebelah Timur: Pulau Leti; Sebelah

Utara: Pulau Wetar kearah barat laut dan pulau Romang kea rah timur

laut; Sebelah Selatan: Wilayah Negara Timor Leste (Lihat Peta

kabupaten MBD Gambar 19).
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Secara geografis letakn kabupaten MBD berbatasan dengan

negara luar (Timor Leste dan Australia), tergolong sebagai kawasan

daerah tertinggal dan kaya dengan sumberdaya laut, bahkan tambang

dan gas. Secara administratif, kabupaten MBD dibagi atas 8

Kecamatan, 117 Desa dan 45 anak desa Dusun.

Gambar 19. Letak pulau Kisar di Kabupaten Maluku Barat Daya
(Ket: 49=PP Terselatan; 50=Serwaru; dan 51=PP Babar)

Masyarakat di pulau Kisar memiliki kearifan lokal

(indigenous knowledge) dalam merespon perubahan iklim (Girsang

dan Leimeheriwa, 2010) yang tergolong agak kering dengan curah

hujan rata-rata tahunan 1.130 mm agar terhindar dari risiko gagal

panen dan kelaparan.  Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Oldeman,

wilayah ini termasuk dalam Zone Agroklimat E3 yang dicirikan

jumlah bulan basah (curah hujan >200 mm/bulan) < 3 bulan dan

bulan kering (curah hujan <100 mm/bulan) antara 4 dan 6 bulan
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secara berturut-turut. Dengan demikian intensitas penanaman tanaman

pangan jagung hanya satu kali dalam setahun.

2.3. Penduduk dan kemiskinan

Jumlah penduduk kabupaten MBD adalah 69868 jiwa atau

15148 kepala keluarga (Dinas Kependudukan MBD, 2009). Setiap

keluarga rata-rata memiliki 4,6 anggota keluarga atau 2-3 orang anak

dimana jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibanding jumlah

perempuan (rasio seks 102), kecuali di kecamatan Mdona Hiera dan

babar Timur. Penduduk tersebut tersebar di 8 kecamatan dimana

kecamatan PP Terselatan mempunyai jumlah penduduk terbesar

(23%), disusul kecamatan Babar Timur, Moa Lakor, Leti dan Wetar

dan kecamatan Damer mempunyai persentase penduduk terkecil.

Di sektor pertanian tanaman pangan, jagung, kacang dan

umbi-umbian merupakan tiga komoditi penting sebagai bahan baku

makanan pokok. Sejak lama masyarakat MBD mempunyai makanan

pokok berbasis non beras, yakni kombinasi antara jagung, kacang-

kacangan dan umbi-umbian. Dalam satu dekade terakhir, beras sudah

semakin digemari masyarakat, menggantikan pangan pokok non beras

bagi keluarga yang mampu membeli beras atau melengkapi pangan

pokok non beras bagi yang kurang mampu membeli beras.

Jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Barat Daya secara

kumulatif adalah 69868 jiwa atau 15087 kepala keluarga. Hal menarik

adalah bahwa umumnya kabupaten MBD merupakan kawasan pulau-

pulau kecil yang memiliki curah hujan sangat rendah sehingga

memiliki iklim kering yang panjang (sekitar 8 bulan dengan curah

hujan ratarata tahunan < 1.500 mm); kecuali pulau Romang dan pulau
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Damer yang beriklim basah dengan curah hujan rata-rata tahunan

lebih dari 2.000 mm.

Salah satu wilayah yang memiliki curah hujan rendah adalah

pulau Kisar. Desa Purpura dan Desa Oirata Barat merupakan dua dari

sembilan desa yang terletak di pulau Kisar dan tergolong desa miskin,

walaupun pernah menjadi salah satu target kegiatan desa mandiri

pangan dari Dinas Pertanian. Sesuai dengan rekapitulasi jumlah

Kepala Keluarga dan Keluarga miskin pendataan penduduk tahun

2008 oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten

Maluku Tenggara Barat, maka jumlah penduduk miskin di kabupaten

MBD adalah 10.923 KK atau 57%.

Angka kemiskinan tersebut sekitar dua kali lebih besar dari

angka kemiskinan di provinsi Maluku atau 4 kali lebih besar dari

angka kemiskinan nasional. Oleh karena itu, menarik untuk dipahami

apa itu kemiskinan dan bagaimana persepsi masyarakat tentang

kemiskinan, penyebabnya serta strategi masyarakat petani melakukan

adaptasi, khususnya ketika terjadi kelangkaan pangan karena

perubahan iklim yang cukup ekstrim. Hal menarik lainnya adalah

pentingnya membangun intervensi kebijakan pemerintah berbasis

kearifan lokal masyarakat desa.

2.4. Kondisi sosial ekonomi

Sebagian besar (lebih dari 85%) penduduk di desa Oirata dan

Purpura hidup dari usaha pertanian. Petani umumnya mengusahakan

sopi yang dibuat dari tanaman koli (palma), jeruk yang terkenal

dengan sebutan jeruk Kisar dan palawija seperti jagung, kacang dan

umbi-umbian. Pada desa lain di pulau yang sama ada yang
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mengusahakan domba, babi dan kambing. Disamping petani ada juga

penduduk bekerja sebagai pegawai dan karyawan (Tabel 16).

Pola pertanian yang ada di pulau Kisar berbeda dengan pola

pertanian di pulau kecil lain di Maluku yang cenderung menerapkan

pola pertanian berpindah atau tebas-bakar (shifting cultivation). Pola

pertanian di kedua desa dan desa-desa lain di pulau Kisar adalah pola

pertanian menetap tanpa membakar dan tanpa input pupuk kimia.

Petani di daerah ini memiliki areal pertanian lahan kering yang

menyatu dengan lahan untuk rumah dan pekarangan sehingga dan

mereka mendaur ulang sisa tanaman dan ternak sebagai sumber pupuk

untuk tanaman pangan seperti jagung dan umbi-umbian.

Tabel 16. Distribusi Penduduk Desa Oirata Barat dan Desa Purpura Menurut
Mata Pencaharian

Mata Pencaharian

Desa Oirata Barat Desa Purpura
Jumlah
jiwa
n=40

%
Jumlah
Penduduk
jiwa

%

PNS/POLRI/ABRI
Karyawan Swasta
Petani/Peternak/Nelayan
Pensiunan
Wirausaha
Buruh/Jasa

2
1
35
1
1
-

5,0
2,5
87,5
2,5
2,5
-

-
-
34
-
3
3

-
-
85
-
7,5
7,5

Total 40 100 40 100

Ket: (-) tidak ada data

Disamping petani, sebagian kecil (8%) bekerja sebagai

pegawai dan pensiunan, sisanya bekerja sebagai wirausaha (swasta)

dan buruh. Pegawai negeri atau swasta yang ada di dua desa

merupakan guru atau aparat pemerintahan kecamatan dan kabupaten.

Pegawai swasta umumnya masih terbatas pada usaha-usaha rumah
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makan, usaha kios dan angkutan. Buruh yang dimaksud adalah

pekerjaan sebagai tenaga buruh di pelabuhan atau di pasar dan buruh

bangunan.

Dilihat dari potensi industri, pada umumnya masih terbatas

pada industri kerajinan rumah tangga, khususnya anyaman dan kain

tenun. Usaha ini merupakan mata pencaharian penduduk di desa yang

ketrampilannya diperoleh dari generasi ke generasi. Jika anyaman dan

kain tenun terus diperbaiki supaya memiliki nilai budaya dan seni

serta disain yang tinggi maka tidak menutup kemungkinan untuk

bersaing di pasar lebih luas.

Tabel 17. Banyaknya industri kecil/kerajinan rumah tangga di
kecamatan Pulau Pulau Terselatan dirinci per desa

No Desa Kayu Logam
Anyam

-an
Gerabah/
Keramik

Kain/
Tenun

Makan-
an

Lain
-nya

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Leklor
Oirata Barat
Oirata Tmr
Abusur
Kota Lama
Wonreli
Nomaha
Purpura
Lebelau
Jerusu
Hila
Solath

-
-
-
2
1
5
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-

4
4
5
-
1
5
6
3
6
-
1
5

2
3
-
2
-
1
-
1
1
2
-
-

2
3
3
-1
-
4
2
4
-
-
-
-

6
5
5
4
2
7

12
8
8
3
3
-

5
6
2
1
-
3
1
-
-
6
4
3

Jumlah 8 2 40 12 19 63 31
Sumber : Kecamatan Pulau Pulau Terselatan Dalam Angka, 2008

Keterangan : Desa No. 1 s/d 9 terletak di pulau Kisar; Desa No. 10 s/d 12 terletak di pulau Romang

Disamping usaha industri kecil, terdapat usaha perdagangan

yang lebih banyak berupa usaha makanan dan usaha lainnya seperti

warung (kios) dan pedagang informal.  Usaha kecil dan pedagang

informal muncul untuk merespon kebutuhan pangan dan non pangan
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yang semakin meningkat di pedesaan.  Disatu sisi sektor informal

tumbuh karena terbatasnya daya serap tenaga kerja di sektor formal

serta terbatasnya kapasitas tenaga kerja terdidik memasuki dunia

industri dan jasa yang membutuhkan ketrampilan tinggi berubah

sebagai akibat demonstration effect promosi produk dari kota ke

pedesaan melalui media massa dan elektronik.

Berdasarkan jumlah penduduk, pada tahun 2009 jumlah

penduduk Kecamatan Pulau Pulau Terselatan adalah 16.965 jiwa.

Penduduk tersebut terpusat di dua kawasan pulau yakni pulau Kisar

dan pulau Babar, sedangkan pulau Wetar yang merupakan pulau

terbesar di kabupaten Maluku Barat Daya masih memiliki jumlah

penduduk lebih sedikit. Potensi sosial kependudukan merupakan salah

satu faktor yang penting dalam perencanaan pengembangan wilayah.

Namun demikian, sebagian besar penduduk di dua desa memiliki

tingkat pendidikan sekolah dasar, disusul sekolah menengah atas dan

sekolah menengah pertama. Mereka yang mencapai pendidikan tinggi

ditemukan sebesar 2,5% di desa Oirata Barat. Mutu sumberdaya

manusia akan menjadi salah satu penentu perbaikan kemiskinan.

Pendidikan merupakan salah satu aset penting yang sangat

dihargai dalam budaya masyarakat MBD karena menjadi jalur pilihan

terbaik memperbaiki status sosial. Pendidikan akan membangun

kemampuan dan kapasitas untuk meraih peluang lebih banyak

menemukan pekerjaan yang lebih layak, baik di dalam maupun di luar

kabupaten. Status pekerjaan yang diperoleh merupakan status yang

diperoleh karena kecakapan dan ketrampilan. Hal ini merupakan

benih dan pemicu pembangunan daerah yang digerakkan oleh

sumberdaya manusia yang terampil dan profesional.
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Tabel 18.Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Oirata Barat dan Desa
Purpura

Tingkat
Pendidikan

Desa Oirata Barat Desa Purpura

Jumlah jiwa
n=40

%
Jumlah

penduduk
jiwa

%

SD

SMP

SMA

Perguruan Tinggi

26

6

7

1

65,0

15,0

17,5

2,5

30

1

9

-

75,0

2,5

22,5

-

Total 40 100 40 100

3. Pengeluaran rumah tangga dan persepsi miskin

3.1. Standar ukuran kemiskinan

Pada prinsipnya kemiskinan adalah suatu tingkat kekurangan

materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan

standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang

bersangkutan (Suparlan, 1995 dalam Ninghandayani, 2004).

Kemiskinan tersebut berkaitan erat dengan tingkat kesehatan,

kehidupan moral dan harga diri. Lebih jauh, indikator kemiskinan

tidak hanya serba kekurangan, tetapi juga sesuatu yang tidak

dikehendaki si miskin dan tidak dapat dihindari (Mubyarto, 1996).

Bank Dunia (World Bank, 1990) bahkan mendefinisikan kemiskinan

lebih terukur yakni ketidakmampuan mencapai standar hidup

minimum yakni antara US$1,25 dan US $2 per hari.

Definisi kemiskinan berbeda menurut perspektif yang

digunakan oleh setiap orang atau institusi. Beberapa kriteria

kemiskinan di Indonesia antara lain:
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1) Garis kemiskinan Sajogyo (1977) yang menggunakan konsep

kecukupan pangan dan non-pangan dengan setara beras yaitu

dibuat 480 kg untuk kota dan 320 kg untuk desa.

2) Garis kemiskinan yang memakai “garis jenuh pangan” dengan
membandingkan tingkat pengeluraran per rumah tangga per bulan

dengan konsumsi kalori orang per tahun, menggunakan

persentase pengeluaran pangan dari total pengeluran rumah

tangga per orang per bulan (Sandrum, 1979)

3) Garis kemiskinan Esmara (1985) menggunakan ukuran “dibawah
rata-rata” dari angka-angka konsumsi beras per kilogram per

orang, konsumsi sembilan bahan pokok (4 sehat 5 sempurna),

pengeluaran rumah tangga (rupiah per orang), dan konsumsi

kalori dan protein per orang per hari.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan

berdasarkan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar

(basic needs approach) dengan 14 indikator. Dengan pendekatan ini,

kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi

dan sosial budaya, untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non

pangan yang diukur dari sisi pengeluaran. ‘garis kemiskinan’
penduduk perkotaan ditetapkan sebesar Rp 175.324 per kapita per

bulan dan penduduk miskin pedesaan sebesar Rp. 131.256 per kapita

per bulan. (BPS, 2006). Batas garis pendapatan (pengeluaran) ini

berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan tingkat perubahan harga

barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat.

Ditinjau dari sisi penyebabnya, maka sebab-sebab kemiskinan

berbeda menurut konteks, budaya dan kondisi sumberdaya alam.

Menurut Sumodiningrat, dkk (1999) kemiskinan disebabkan oleh



172

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam

diri seseorang atau lingkungannya. Sedangkan faktor eksternal adalah

faktor di luar jangkauan individu yang menghambat seseorang untuk

meraih kesempatan. Artinya, seseorang miskin bukan karena

seseorang tidak mau bekerja tetapi struktur sosial dan kebijakan yang

tidak berpihak kepada orang miskin yang menjadi hambatan.

Saptana dan Darwis (2004) menyatakan tiga faktor utama

penyebab kemiskinan yaitu kondisi fisik si miskin, budaya dan

distribusi aset yang timpang.  Faktor pertama seperti sakit dan cacat

dan faktor kedua seperti malas dan tidak disiplin, boros dan tidak

menghargai waktu yang dapat dikategorikan sebagai penyebab

internal. Faktor ketiga merupakan alasan yang dibuat oleh manusia

(eksternal) termasuk diskriminasi kebijakan ekonomi oleh policy

makers dan politisi yang tidak berpihak kepada perbaikan

kesejahteraan penduduk miskin.

Pada prinsipnya komitmen mengentaskan kemiskinan

dikalangan para pemimpin dan politisi pada berbagai jenjang mulai

dari tingkat global, regional dan lokal merupakan salah satu kata

kunci dalam menurunkan, dan jika mungkin menghapus kemiskinan

di muka bumi (Hadad, 2003). Selama ini, pemerintah Indonesia

menempuh langkah-Iangkah pengentasan kemiskinan sebagai berikut:

(1) menyediakan pelayanan kesehatan dasar untuk semua kelompok

masyarakat dan mengurangi ancaman terhadap kesehatan yang

berasal dari lingkungan; (2) menjamin bahwa anak-anak di manapun

juga, baik laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan

pendidikan dasar serta memperoleh akses dan kesempatan yang sama

pada semua tingkatan pendidikan yang belakangan ini disebut sebagai



173

Dana Biaya Operasional Sekolah; (3) jaminan kesehatan masayarakat

(miskin) serta pengembangan keluarga harapan.

Jika menggunakan angka rata-rata pendapatan per kapita

dengan asumsi bahwa kesenjangan pendapatan cukup rendah di dua

desa, maka dapat dinyatakan bahwa rata-rata rumah tangga petani

lahan kering di wilayah pulau Kisar belum mampu mencukupi

kebutuhan dasar secara layak, baik pangan maupun non pangan. Hal

ini juga terlihat dari struktur pengeluaran rumah tangga dimana

pengeluaran rumah tangga petani di desa Oirata lebih besar untuk

pangan dibanding non pangan, walaupun di desa Purpura sedikit

berbeda.

3.2. Pengeluaran rumah tangga

Mengingat sebagian besar penduduk berada di pedesaan, maka

prioritas kebijakan adalah membangun prasarana dasar pedesaan,

diversifikasi ekonomi dan perbaikan transportasi, akses pasar dan

kemudahan kredit. Program ini merupakan kegiatan utama Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang berbasis pada

wilayah kecamatan. Namun demikian, program PNPM lebih

cenderung fokus pada aspek fisik, pada hal masalah kemiskinan juga

proses pembelajaran untuk perbaikan pengetahuan dan ketrampilan

untuk pertanian berkelanjutan, termasuk pengelolaan sumber daya

alam secara lestari, pengolahan hasil pertanian, serta ketersediaan dan

keterjangkauan pangan secara berkelanjutan.

Tabel 19 menunjukkan pola pengeluaran rumah tangga di dua

desa yakni desa Purpura dan Oirata. Pengeluaran dapat dijadikan

salah satu ukuran kemiskinan karena bagi rumah tangga miskin



174

pengeluaran berarti pendapatan yang umumnya habis untuk

memenuhi kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan.

Tabel 19. Pola pengeluaran rumah tangga petani per bulan di desa
Oirata dan Purpura

No Jenis pengeluaran
Oirata Barat Purpura Total

Rp/bln % Rp/bln % Rp/bln %

A Pangan

1 Serealia 215,987 18.5 201,060 18.8 208,524 18.7
2 Umbi-umbian 36,250 3.1 14,700 1.4 25,475 2.3

3 Pangan hewani 133,350 11.4 118,221 11.0 125,786 11.3

4 Minyak dan lemak 41,812 3.6 30,670 2.9 36,241 3.2

5 Kacang-kacangan 28,812 2.5 27,060 2.5 27,936 2.5

6 Sayur-sayuran 60,212 5.2 49,300 4.6 54,756 4.9
7 Buah-buahan 19,100 1.6 23,480 2.2 21,290 1.9

8 Jajanan 26,825 2.3 18,920 1.8 22,873 2.0

9
Makanan Pengganti
ASI

8,750 0.8 6,760 0.6 7,755 0.7

10 Lainnya 45,000 3.9 33,710 3.1 39,355 3.5

Sub Total A 616,098 52.9 523,881 48.9 569,990 51.0

B Non pangan

1 Kesehatan 54,100 4.6 35,930 3.4 45,015 4.0
2 Pendidikan 91,650 7.9 73,440 6.9 82,545 7.4

3 Bahan bakar 259,911 22.3 268,252 25.1 264,081 23.6

4 Perumahan 13,862 1.2 12,960 1.2 13,411 1.2

5 Pakaian 23,625 2.0 10,550 1.0 17,088 1.5

6 Transportasi 48,050 4.1 104,000 9.7 76,025 6.8
7 Lainnya 57,825 5.0 41,500 3.9 49,663 4.4

Sub Total B 549,023 47.1 546,632 51.1 547,827 49.0

C Total (Sub total
A+B)

1,165,121 100.0 1,070,513 100.0 1,117,817 100.0

D Pendapatan perkapita 211,840 194,639 203,239

Catatan: Garis kemiskinan BPS =Rp217599/kapita/bulan;  Sajogyo sekitar Rp213333 per kapita/ bulan

Rumah tangga miskin pada umumnya memiliki ciri bahwa

pengeluaran untuk pangan lebih besar dari pengeluaran untuk non
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pangan. Rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita di dua desa

kajian relatif tidak jauh berbeda masing-masing Rp211840 dan

Rp194639 di desa Oirata dan Purpura. Dibandingkan dengan standar

‘garis kemiskinan’ menurut Badan Pusat Statistik sebesar

Rp217599/kapita/bulan tahun 2009, maka kedua desa masih tergolong

hidup dibawah batas ‘garis kemiskinan’.
Namun demikian kedua desa memiliki karakteristik yang

sama. Pertama, pengeluaran kelompok pangan terbesar adalah untuk

kebutuhan karbohidrat yang bersumber dari serelia termasuk beras

raskin, jagung serta umbi-umbian dan kebutuhan protein yang

bersumber dari hewani-baik daging ternak maupun ikan.

Kedua, pengeluaran non pangan terbesar adalah membeli

peralatan dapur, minyak tanah dan kayu api disusul transportasi,

pendidikan dan kesehatan. Ketiga, komponen pengeluaran terendah

adalah makanan pengganti air susu ibu (ASI), rumah dan pakaian.

Hal ini mengindikasikan adanya kecukupan gizi yang rentan untuk

anak-anak dan balita.

Hal menarik adalah bahwa pangan bersumber karbohidrat

maupun protein termasuk buah (jeruk, pisang dan mangga) umumnya

dapat diperoleh dan dihasilkan sendiri oleh rumah tangga petani,

sedangkan kebutuhan non pangan harus dibeli atau dibayar dengan

uang tunai (cash). Hal ini berarti bahwa rumah tangga petani akan

menghadapi kesulitan ketika harus membeli dengan uang tunai untuk

pangan yang bersumber dari karbohidrat. Hal penting lainnya adalah

adanya prioritas rumah tangga untuk membiayai pendidikan anak-

anak. Alokasi pengeluaran pendidikan hanya sekitar 8%, namun
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berperan penting sebagai aset pembangunan sumberdaya manusia

dalam jangka panjang.

Implikasinya, rumah tangga petani lahan kering di kedua desa

baik di Oirata maupun Purpura pada prinsipnya mempunyai

kecukupan pangan tetapi kurang mempunyai kecukupan uang tunai,

khususnya untuk membiayai kebutuhan non pangan yang cenderung

makin mahal. Hal ini semakin berisiko tinggi ketika terjadi gangguan

produksi pangan yang mengancam sistem ketahanan pangan lokal

oleh karena perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi.  Dalam

kondisi demikian, maka dua hal penting harus tersedia: stok pangan

yang tersimpan di lumbung rumah tangga dan atau stok uang

tabungan untuk membeli pangan dari luar daerah.  Jika tidak

demikian, maka ancaman kelaparan sangat mungkin terjadi.

3.3. Persepsi miskin menurut pemerintah dan masyarakat

Menurut Pemerintah, miskin berarti tidak mampu memenuhi

kebutuhan dasar baik pangan maupun non pangan. Oleh karena itu

kebijakan membantu penduduk atau rumah tangga miskin adalah

dengan memberikan bantuan beras yang disebut beras untuk orang

miskin agar memperoleh akses pangan melalui pembelian beras

dengan harga murah. Disamping beras, pemerintah pernah

memberikan bantuan subsidi minyak tanah yang pernah diberikan

dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai untuk meringankan beban

keluarga atau rumah tangga dari kenaikan harga minyak.

Berikutnya, pemerintah juga memberikan bantuan pendidikan

melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS) dimana ada kebijakan

biaya pendidikan gratis untuk sekolah dasar dan sekolah menengah
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pertama (9 tahun). Disamping pendidikan, pemerintah mulai

memberikan biaya asuransi kesehatan dan asuransi melahirkan bagi

rumah tangga miskin.

Oleh karena makna miskin dalam pengertian pemerintah

berarti kekurangan dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan

pokok, maka pemerintah cenderung mengambil kebijakan

konvensional mengatasi masalah kemiskinan yakni dengan

memberikan bantuan gratis.  Dalam jangka pendek kebijakan tersebut

tentu bermanfaat, namun dalam jangka panjang akan menciptakan

ketergantungan terhadap bantuan dan cenderung salah sasaran.

Berbeda dengan pemerintah, rumah tangga miskin (petani)

menafsirkan miskin dalam arti multidimensi (sosial, ekonomi dan

aksessibilitas). Berdasarkan jawaban responden, hampir 88% rumah

tangga di desa Purpura menyatakan bahwa mereka masih hidup dalam

kemiskinan, sedangkan di desa Oirata hanya 30% yang menyatakan

miskin (Tabel 20).

Hal menarik adalah bahwa pernyataan mereka sesuai dengan

tingkat pendapatan yang diukur dari pengeluaran  dimana rumah

tangga di desa Purpura memiliki tingkat pengeluaran lebih rendah

dibanding Oirata Barat. Oleh karena itu tingkat pendapatan rumah

tangga sudah merupakan indikator kemiskinan bagi masyarakat lokal.

Persepsi rumah tangga petani mengenai diri mereka sendiri

berkaitan dengan kondisi sumberdaya alam desa yang cukup kering,

lahan marjinal, akses kesempatan bekerja dan berusaha serta sulitnya

air bersih. Petani hanya mengandalkan tanaman jagung, kacang-

kacangan dan umbi-umbian sebagai makanan pokok yang mempunyai
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kemungkinan gagal panen ketika terjadi perubahan iklim (kemarau

panjang) tanpa diikuti pengaturan waktu tanam yang lebih tepat.

Tabel 20. Distribusi responden menurut persepsi tentang kemiskinan
di desa Oirata dan Purpura

No Persepsi dan alasan miskin
Desa Oirata
Barat

Desa
Purpura

n=40 % n=40 %

A. Saya tergolong rumah tangga:

1. Miskin

2. Tidak miskin

12

28

30,0

70,0

35

5

87,5

12,5

B. Alasan masih tetap miskin:

1.Tidak punya pekerjaan tetap

2.Tidak punya aset produktif

(tanah, alat pertanian dan ternak)

3.Tidak punya barang berharga

(barang-barang elektronik)

4. Rumah tidak layak huni

5.Tidak punya akses ke air bersih,

listrik,   informasi dan pasar

4

1

3

2

2

33,3

8,3

25,0

16,7

16,7

12

4

6

5

8

34,3

11,4

17,1

14,3

22,9

Berbeda dengan desa Purpura, rumah tangga petani di desa

Oirata yang memiliki lokasi lebih dekat dengan pantai, mengusahakan

jagung, umbi-umbian dan jeruk.  Potensi lahan dan produksi jeruk dan

umbi-umbian di desa Oirata Barat dan Purpura seharusnya lebih

dioptimalkan guna meningkatkan produksi pertanian.  Hal ini penting

untuk meningkatkan persediaan pangan rumah tangga yang rentan

sehubungan dengan musim kering yang cukup panjang.  Jika hasil

panen melebihi konsumsi, maka petani umumnya menjual ke pasar

lokal untuk memperoleh uang tunai.
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3.4. Faktor-faktor penyebab kemiskinan

Penyebab kemiskinan dapat dibedakan atas faktor internal

dan eksternal (Ala, 1981). Faktor internal menyangkut aspek

penyebab yang terdapat di dalam diri orang miskin termasuk sikap,

sifat, karakter dan budaya. Faktor eksternal menyangkut penyebab

yang ada diluar diri orang miskin seperti perubahan iklim, kerusakan

alam (natural disaster), kehidupan sosial serta kebijakan dan program

pemerintah. Tingkat pendapatan dan pendidikan, kondisi kesehatan,

sanitasi, akses ke air bersih, minyak goreng, perumahan dan pakaian,

merupakan indikator akibat kemiskinan.

3.4.1. Faktor internal

Salah satu faktor internal yang menjadi penyebab miskin

adalah budaya reciprocity yakni perilaku keluarga dan sosial untuk

saling membantu anggota keluarga yang kesusahan, pesta dan

syukuran anggota keluarga yang berhasil. Disatu sisi budaya ini

konsumtif atau pemborosan sosial sehingga sulit mengakumulasi

tabungan dan mengembangkan investasi, tetapi disisi lain, budaya ini

menjaga struktur sosial dan sistem kekerabatan yang kental sekaligus

merupakan penggerak ekonomi di pedesaan dengan membelanjakan

uang (konsumsi) untuk kebutuhan bersama.

Kewajiban nilai saling membantu sangat penting bagi anggota

keluarga maupun tetangga di dalam desa.  Hal ini merupakan bentuk

jaminan sosial (social insurance) bagi setiap rumah tangga.   Oleh

karena itu ketaatan semua orang terhadap adat lokal juga masih sangat

kuat terpelihara. Tujuannya adalah untuk mempertahankan,

menyatukan sekaligus mengontrol perilaku setiap individu atau
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kelompok guna menjaga keteraturan sosial dan keberlanjutan

sumberdaya alam.

Nilai wajib saling membantu anggota keluarga (kerabat)

dapat menghambat akumulasi modal finansial individu tetapi dapat

pula memperkuat modal sosial (social capital).  Dalam upacara adat

maupun kehidupan individu, ada kebiasaan masyarakat untuk minum

sopi bersama. Ini merupakan simbol kebersamaan, kesatuan dan

solidaritas sosial.  Dalam batas terkontrol dan untuk tujuan adat

istiadat, minum sopi merupakan simbol kekuatan, sebaliknya jika

tidak terkontrol dan hanya untuk tujuan kepuasan, maka akan

menciptakan ketergantungan, menurunkan produktifitas dan

kreatifitas serta budaya yang saling harap (bahasa lokal: baku harap)

dari bantuan kerabat atau pemerintah.

Dalam budaya kebersamaan, minum sopi bersama memiliki

makna bahwa seseorang yang status ekonominya lebih baik wajib

membantu kerabat atau keluarga yang status ekonominya kurang

mampu. Seseorang kerabat atau anggota keluarga yang berhasil di

luar daerah adalah baik memberikan acara syukuran kepada kerabat

setelah sekian lama tidak pulang ke kampung halaman. Dalam hal ini,

sosial kapital yang dibangun dengan berkorban demi membantu dan

keberhasilan anggota keluarga lain dapat mengatasi masalah

kemiskinan dan memperkuat ikatan batin dan kekeluargaan dalam

jangka panjang.  Namun demikian, budaya demikian juga memiliki

kelemahan yakni orientasi kedalam kelompok yang terlalu kuat

sehingga berpotensi menimbulkan egoisme kelompok dan

kedaerahan.
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3.4.2. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang dominan menjadi faktor penentu

kemiskinan rumah tangga di desa Purpura dan Oirata adalah isolasi

sehubungan dengan keterbatasan infrastruktur dan suprastruktur dasar

baik di dalam maupun antar pulau, khususnya sarana transportasi dan

komunikasi. Isolasi tersebut makin diperparah oleh kebijakan

pemerintah pusat dan daerah yang belum memprioritaskan

pembiayaan pembangunan untuk kabupaten MBD dan kabupaten

lainnya di provinsi Maluku. Akibatnya, kemajuan pembangunan pada

tingkat nasional belum diikuti pemerataan dan percepatan

pembangunan ekonomi di tingkat lokal.  Kebijakan pemerintah pusat

belum sepenuhnya pro-poor dan pro pulau-pulau kecil dan terpencil

(terisolasi) merupakan salah satu penyebab terjadinya kemiskinan

struktural.

Kemiskinan struktural diikuti pula oleh perilaku pengambil

kebijakan yang mengalokasikan sebagian besar (hingga 75%) Dana

Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus untuk pos pengeluaran

rutin berupa gaji dan aktivitas pegawai merupakan kebijakan yang

tidak pro-poor.  Akibatnya pembiayaan untuk pos pembangunan

menjadi kecil, apalagi penggunaannya sering tidak tepat sasaran.

Dana yang dimiliki pemerintah belum menjadi pendorong timbulnya

investasi dan pasar untuk masyarakat petani.

Selain itu, faktor ekternal lain yang menentukan kemiskinan

adalah iklim wilayah kabupaten MBD yang cukup kering dimana

hanya sekitar 4 bulan yang dapat dimanfaatkan untuk bercocok

tanam, khususnya di beberapa pulau seperti pulau Kisar, Leti, Moa,

Lakor dan Wetar. Kondisi ini mengharuskan petani menghabiskan
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sebagian besar waktunya untuk menyesuaikan diri (adaptasi) terhadap

perubahan iklim lokal.  Konsekwensinya adalah produksi pertanian

dan intensitas tanam menjadi terbatas satu tahun sekali. Waktu petani

habis untuk produksi yang terbatas pada lahan sempit hanya cukup

untuk tujuan subsistensi anggota keluarga.  Dalam kondisi demikian,

petani atau rumah tangga miskin seringkali tidak ada waktu lagi untuk

mengikuti pertemuan dan penyuluhan yang diberikan oleh pihak

pemerintah.

Selanjutnya, posisi tawar petani, perternak dan nelayan cukup

lemah menghadapi pedagang, sehingga mereka hanya menerima

harga terendah dari pedagang antar pulau. Pedagang antar pulau

merupakan agen pembangunan untuk menjembatani petani dan pasar

tetapi mereka juga sekaligus agen kapitalis metropolitan yang

seringkali memonopoli pasar produk-produk pertanian (dalam arti

luas) di wilayah pulau-pulau kecil di provinsi Maluku. Bagi pedagang

antar pulau, wilayah pulau kecil adalah tempat mencari nafkah dan

profit semata bukan tempat membesarkan anak dan menjadi masa

depan keluarga. Akibatnya adalah pulau kecil hanya obyek bisnis dan

modal dan investasi lari ke luar daerah, sehingga pengusaha yang

berasal dari pedesaan pulau-pulau kecil sulit berkembang.

4. Strategi mengurangi kemiskinan

Setelah menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya

masalah kemiskinan maka langkah selanjutnya perlu dicari strategi

untuk mengatasi masalah tersebut. Analisis SWOT membantu kita

untuk menemukan strategi yang akan dibangun dan dikembangkan

untuk pengentasan kemiskinan di desa lahan kering di pulau-pulau
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kecil. Beberapa strategi yang penting adalah sebagai berikut: Pertama,

mengidentifikasi rumah tangga yang tergolong miskin, meliputi siapa,

dimana dan kapan mereka miskin berdasarkan kriteria BPS.

Tujuannya adalah adanya database kemiskinan di tingkat rumah

tangga dan tingkat desa sebagai dasar untuk menyusun rencana

sekaligus monitoring dan evaluasi kegiatan.

Kedua, penguatan kerjasama lintas sektor antara SMPF yakni

perguruan tinggi (Science), pengusaha-petani, peternak dan nelayan

(Management) serta pemerintah dan politisi (Policy makers) serta

pendamping profesional (Fasilitators). Dalam kerjasama ini perlu

dilakukan penguatan kedalam (bonding), kerjasama antar lembaga

pemerintah dan non pemerintah (bridging) maupun kerjasama

institusi pada semua tingkat hirarki (linking).

Ketiga, fokus kebijakan dan program adalah pada akar

penyebab (bukan akibat) masalah kemiskinan yakni kondisi alam dan

keterbatasan air, kebijakan pemerintah yang tidak pro-poor dan

mendorong aspek positif karakteristik indvidu dan sosiobudaya. Jadi

pengentasan kemiskinan dimulai dari menemukan akar penyebabnya,

koordinasi multisektor untuk implementasinya, ditindaklanjuti dengan

monitoring dan evaluasi.

Dalam menyusun rencana aksi strategis, program perlu fokus

pada 5 hal penting: (a)  pemanfaatan luas lahan secara optimal; (b)

peningkatan kualitas SDM petani; (c) peningkatan produksi tanaman

pangan; (d) pemberian insentif produktif yang tepat sasaran, termasuk

pendidikan dan kesehatan; (e) membangun kawasan tanaman Koli

dan Jeruk, termasuk teknologi adaptif dan agroindustrinya (jeruk dan

bio-fuel produk tanaman koli) yang ramah lingkungan.
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Keempat, membuka isolasi daerah dan memanfaatkan potensi

laut yang cukup besar dan luas dengan teknologi yang lebih baik

untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan membangun dan

memantapkan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi,

transportasi, pelabuhan dan komunikasi. Kebijakan pembangunan

infrastruktur penting dilaksanakan secara terintegrasi agar efisien dan

efektif dan berdampak positif terhadap pembangunan pertanian dan

perikanan serta perekonomian daerah secara umum.

Hal lain yang menarik dikembangkan adalah potensi

parawisata bahari dan budaya.  Mengembangkan potensi parawisata

berarti menggali dan mempromosikan kekayaan sumberdaya alam

dan sosial kepada investor.  Maka penelitian dan pengembangan

sumberdaya alam di wilayah MBD sangat penting dilakukan secara

berkelanjutan untuk menemukan dan mendisain produk unggulan

lokal yang berdaya saing global berbasis sosio kultural lokal.

Kelima, pengentasan kemiskinan di daerah kering seperti

pulau Kisar haruslah terintegrasi dengan sistem ketahanan pangan

berbasis non beras yang sudah ada di tiap desa.  Pada saat ini sistem

ketahanan pangan lokal sedang tersubstitusi pula oleh pangan beras,

khususnya dampak program beras untuk rakyat miskin yang

didistribusikan dengan harga lebih murah di tiap desa.  Selama ini ada

genetik komoditas pangan lokal yang ditemukan di pulau Kisar dan

sejak lama digunakan sebagai pangan pokok dalam menghadapi

masa-masa sulit, khususnya musim kemarau berkepanjangan.

Beberapa genetik pertanian lokal adalah: (a) jagung (pulut,

mutiara, gigi kuda, ungu) yang disimpan dalam timbil besar yang

disebut ‘bising’ dan kini disimpan dalam drum; (b) ketela pohon atau



185

sering disebut “kasbi bistongker atau kasbi tiris” karena harus ditiris
dulu air rebusannya baru dapat dikonsumsi; (3) sagu; (4) beras merah;

(5) biji mangga; dan (6) kacang tiris yang beracun tetapi tahan hingga

10 tahun jika disimpan dalam wadah tertentu; (7) buncis tiris terdiri

dari buncis lapatu (bahasa lokal=kesisi), poro-poro dan kacang kara.

Genetik pangan lokal tersebut sangatlah penting untuk

dikonservasi agar tidak punah tetapi bertumbuh dan berkembang lebih

luas sebagai bahan baku pangan lokal. Produksi, distribusi,

ketersediaan dan konsumsi  pangan sangat tergantung pada keadaan

alam dan kearifan lokal yang bersifat turun temurun. Dalam satu

tahun biasanya dua kali penanaman dimana produksi pada musim

tanam kedua lebih rendah dari musim tanam pertama.

Rendahnya produktifitas pada musim tanam kedua

disebabkan karena kekurangan air akibat curah hujan yang rendah.

Produksi yang dihasilkan selama dua musim tanam tersebut diproses

dengan sistem pasca panen yang sangat tradisional dengan bantuan

panas matahari. Hasil panen (jagung dan kacang-kacangan yang

sudah kering matahari) disimpan dalam drum atau row (keranjang

dari daun tanaman koli) sebagai persipan kebutuhan pangan selama

satu tahun dan penyediaan benih pada musim tanam berikutnya. Jika

berlebih dapat dikirim untuk keluarga lain. Model penanggulangan

kemiskinan di pulau Kisar disajikan pada Gambar 20.

Disamping kendala ketersediaan air tanah (musim dan

intensitas tanam) maka faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi

produksi adalah kurangnya pembaharuan pengetahuan sumberdaya

manusia, modal usaha, dan investasi sarana dan prasarana produksi.

Artinya pendekatan penanggulangan kemiskinan tidak dapat bersifat
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parsial tetapi memerlukan pendekatan holistik, sistemik, terencana,

gradual dan berkelanjutan. Sebagai wilayah pulau-pulau kecil yang

didominasi oleh laut, maka faktor distribusi barang dan jasa

merupakan persoalan yang sangat mendasar terkait sarana dan

prasarana transportasi yang terbatas dan musim ombak besar.

Gambar 20. Sistem penanggulangan kemiskinan di pulau Kisar
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Konsumsi pangan di daerah kajian, sangat ditentukan oleh

jenis dan hasil usaha  masyarakat, terutama dari sektor pertanian

tanaman pangan, peternakan, perikanan serta sumberdaya hayati lain

yang tersedia di sekitar kehidupan masyarakat.  Untuk konsumsi,

masyarakat lebih banyak mengkonsumsi pangan seperti umbi-

umbian,  jagung, padi ladang dan sagu hasil produksi sendiri. Selain

itu pada waktu tertentu dimana terjadi musim paceklik masyarakat

mengkonsumsi biji mangga, jenis kacang-kacangan hutan (buncis

hutan) bahkan jus serat buah koli.

Masalah pangan di pulau Kisar pernah kritis pada tahun 1950-

an, akhir tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an dimana terjadi

musim kering berkepanjangan.  Masyarakat bertahan hidup dari setiap

bahan pangan yang masih sisa, bahkan daun-daunan tanaman.

“Pada tahun 1950-an dan akhir tahun 1960an, terjadi kekeringan panjang di pulau
Kisar. Panen gagal total dan stok pangan di rumah sangat kritis.  Ternak banyak yang
mati. Satu-satunya yang dapat dilakukan adalah barter dengan penduduk di dalam dan
di luar desa (pulau) lain. Barter dengan desa tetangga di pulau lain sangat sulit tidak
hanya karena tidak ada produksi yang hendak dibarter tetapi juga sarana transportasi
yang sangat terbatas. Barang yang dapat dibarter pada waktu itu tinggal barang
berharga seperti ternak yang masih bertahan hidup atau radio milik keluarga atau ikan
gurita kering dan hasil laut lainnya yang datang dari desa atau pulau lain untuk
mendapatkan pangan. Bagi mereka yang punya uang dapat membeli bahan makanan
dari daerah lain. Untuk bertahan hidup, penduduk mencari makanan apa saja yang
dapat dikonsumsi, mulai dari ubi kayu, kacang hutan, sisa biji mangga, batang pisang,
empulur sagu, buah/biji pohon beringin, bahkan daun-daun tanaman tertentu yang
masih tumbuh atau jatuh berserakan di jalan. Setiap makanan ditiris atau diproses
terlebih daulu sebab ada kemungkinan biji, buah dan daun yang dikonsumsi
mengandung racun. Oleh karena sulitnya memperoleh pangan dan ketidakpastian iklim,
musim kering berkepanjangan, maka setiap anggota keluarga memanen dan
mengkonsumsi sumber pangan yang ada tidak sekaligus dan dalam jumlah banyak,
tetapi sedikit demi sedikit (Yakob dan Thenu, pers.comm, 2010)”.

Pada masa kini kondisi tersebut sudah berkurang tetapi status

gizi masyarakat masih tergolong rendah. Penyebab rendahnya status
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gizi masyarakat ini dipengaruhi oleh faktor ketersediaan, akses

terhadap pangan dan pengetahuan masyarakat dalam hal mengolah

bahan pangan yang akan dikonsumsi.

Berdasarkan perspektif yang melihat integrasi dan keterkaitan

antara kemiskinan dan ketahanan pangan, maka model pengentasan

kemiskinan haruslah terintegrasi secara partisipatif dengan penguatan

sistem ketahanan pangan berbasis genetik pangan lokal. Oleh karena

konteksnya ada di pulau-pulau kecil maka pemerintah perlu

mendisain kapal antar pulau sehingga biaya transportasi yang lebih

murah. Dengan demikian laut bukan menjadi pembatas lagi tetapi

menjadi jembatan mendekatkan masyarakat dan pasar.

Gambar 21. Transformasi petani dari miskin menuju tahan pangan
dan tidak miskin
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Model pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dengan

ketahanan pangan dimulai dari adanya pemahaman bersama bahwa

lahan sempit dan tersebar merupakan kendala yang harus diubah

menjadi lahan intensif dan berskala ekonomi.  Lahan sempit perlu

diintensifkan untuk perbaikan ketahanan pangan dan pendapatan.

Perbaikan produksi akan memperbaiki konsumsi dan gizi

serta perbaikan pendapatan akan memampukan petani mengadopsi

inovasi dan akumulasi modal untuk peningkatan teknologi baru.

Artinya, rumah tangga akan mempunyai pangan yang cukup,

memiliki daya beli dan akses ke sumber pangan yang sehat dan

bermutu. Jadi program pengentasan kemiskinan dapat sekaligus

menjadi solusi masalah ketahanan pangan.

5. Penutup

Rumah tangga di desa Oirata Barat dan Purpura masih hidup

dalam kemiskinan. Miskin, dalam perspektif pemerintah, berarti tidak

mampu mencukupi kebutuhan dasar, khususnya pangan, pendidikan

dan kesehatan.  Hal ini berimplikasi terhadap tindakan pemerintah

yakni memberikan beras untuk orang miskin, subsidi pendidikan

berupa dana operasional sekolah serta asuransi kesehatan untuk orang

miskin.

Tindakan tersebut merupakan kebijakan konvensional dalam

mencari solusi kemiskinan. Kelemahan kebijakan konvensional ini

antara lain menciptakan ketergantungan pada bantuan pemerintah

(gratis) dan penyaluran bantuan yang salah sasaran, termasuk

penyalah gunaan bantuan.
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Berbeda dengan pemerintah, masyarakat di desa Oirata dan

Purpura memahami kemiskinan dalam perspektif multidimensi yang

dimulai dari 3 dimensi.  Pertama, dimensi ekonomi  dalam arti tidak

mempunyai pekerjaan tetap, tidak ada akses ke sumber modal dan

lembaga keuangan, posisi tawar lemah.  Kedua, dimensi sosial

psikologis  dalam artian tidak memiliki rasa percaya diri, kurang

dihargai, kondisi rumah yang tidak layak huni.  Ketiga, dimensi

politik yang tampak dari tingkat partisipasi rendah dalam

pembangunan, hak bersuara dan advokasi lemah.  Oleh sebab itu,

pengertian kemiskinan dari perspektif pemerintah yang menekankan

pada faktor akibat kemiskinan perlu memperhatikan perspektif

multidimensi dari rumah tangga dan masyarakat yang menekankan

pada akar penyebab kemiskinan.

Penyebab kemiskinan di kedua desa dapat dikategorikan atas

faktor internal dan eksternal.  Faktor internal meliputi aspek sikap dan

perilaku sosiobudaya yang disatu sisi dapat membangun kekuatan dan

solidaritas sosial lokal yang intens dan berjangka panjang, tetapi disisi

lain dapat pula menciptakan ketergantungan dan saling berharap.

Dampak positif sosiobudaya masyarakat di pedesaan pulau Kisar

antara lain: (1) Nilai sosiobudaya saling membantu dalam kegiatan

adat dan upacara keluarga maupun kerabat merupakan aset kapital

sosial (social capital) untuk merekat (bonding), menjembatani

(briging) dan menghubungkan (linking) antar status sosial berbeda

dan lintas grografis dan pulau; (2)  Sikap hidup ini juga merupakan

asuransi sosial (social insurance) bagi mereka yang mungkin lemah

secara ekonomi; (3)  prinsip saling membantu secara bersama-sama

sekaligus menjaga tata kelakuan yang diatur oleh nilai-nilai adat
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istiadat setempat akan menjaga kekuatan kekerabatan dan

karakteristik dan identitas budaya lokal (cultural identity); (4)

Sosiobudaya merupakan reciprocity, saling membantu pada setiap

acara dan pesta adat, konsumsi makanan dan non makanan, akan

mendorong kenaikan konsumsi untuk pertumbuhan ekonomi lokal.

Disisi lain, aspek sosiobudaya dapat juga mengakibatkan

sulitnya rumah tangga mengakumulasi modal finansial untuk

investasi. Lebih jauh, kebiasaan konsumsi dan minuman beralkohol

berlebihan dan menjadi kebiasaan kelompok yang tidak terkontrol,

merupakan perilaku yang dapat menurunkan semangat untuk

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, lemah membangun visi,

rendah produktifitas dan kreatifitas sumber daya manusia.  Hal ini

merupakan faktor-faktor penting dalam diri manusia (internal) untuk

melepaskan diri dari kemiskinan.

Faktor eksternal yang menentukan kemiskinan adalah

kebijakan yang tidak pro-poor, kondisi alam yang kering dan berbatu,

program-program temporer dan sering kurang tepat sasaran serta

monopoli pasar produk-produk lokal oleh agen kapitalis metropolitan.

Kecuali itu, keterbatasan air dan lahan kering menjadi faktor

pembatas produksi pertanian. Lahan sempit dan intensitas tanam

rendah serta posisi tawar lemah turut menjadi penentu rendahnya

harga jual produk pertanian dan kelautan.

Oleh karena itu, prioritas dan fokus penting untuk program

penanggulangan kemiskinan di MBD antara lain: (a) kebijakan

khusus membuka wilayah terisolasi, tertinggal dan berbatasan dengan

negara luar; (b) menyusun rencana srategis kabupaten untuk

pengentasan kemiskinan berdasarkan faktor penyebab bukan hanya
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berdasarkan faktor akibat; (c) membangun dan memantapkan sarana

dan prasarana sosial dan ekonomi untuk mendorong iklim investasi

yang berpotensi mendorong penciptaan lapangan kerja dan berusaha

serta memperbaikai upah dan pendapatan petani di pedesaan.

Dalam rangka membangun dan menyiapkan sumberdaya

manusia petani yang terampil dan kreatif serta berorientasi bisnis di

masa datang, termasuk mengantisipasi perubahan iklim ekstrim di

pulau kecil dan beriklim kering seperti di pulau Kisar, maka

pemerintah daerah perlu mengembangkan sekolah lapang petani lahan

kering.  Hal ini bertujuan membangun sumberdaya manusia petani

yang mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim global dan lokal

melalui pelatihan dan pendidikan bisnis berbasis komoditas unggulan

lokal berdaya saing global yang diikuti dan didampingi penyuluh

agribisnis professional.

Sebelum mendiskusikan bab berikut mengenai kemiskinan di

pedesaan Buru Selatan, ada beberapa hal untuk didiskusikan

mengenai kemiskinan di pulau Kisar. Pertama, berbeda dengan

kabupaten lain, faktor-faktor manakah yang dominan mempengaruhi

kemiskinan di pulau Kisar? Kedua, Bagaimana memperbaiki

kesejahteraan petani Kisar melalui intervensi kebijakan pemerintah

untuk memperbaiki kearifan lokal petani dalam mengadaptasi diri

terhadap perubahan iklim? Terakhir, bagaimana mengembangkan

industri pengolahan koli menjadi gula atau bio fuel serta industri

pengolahan jeruk Kisar tanpa limbah (integrated zero waste fruit

industry), termasuk pengembangan kawasan ternak kambing Lakor

dan kerbau Moa sebagai komoditas unggulan dari kabupaten MBD?
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Bab 8
Kemiskinan di Pedesaan Pulau Buru Selatan

Kalau saya tidak pernah berani tersasar, kalian tidak akan pernah
menemukan jalan baru (Christopher Columbus)

1. Pendahuluan

Pada tahun 2001, kabupaten Buru terbentuk sebagai hasil

pemekaran dari kabupaten Maluku Tengah. Dalam perspektif historis,

pulau Buru dikenal sebagai tempat menampung tahanan politik

(Tapol). Tahun 2007 Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono,

menghadiri panen raya padi sawah di pulau Buru dan menyatakan

Buru sebagai salah satu lumbung beras di kawasan Timur Indonesia.

Pada awalnya para Tapol dan transmigran mungkin merasa tersasar di

pulau Buru, tetapi sebenarnya merekalah penemu jalan baru yang

memberi arah pembangunan kabupaten Buru yang lebih maju.

Oleh karena relative tertinggal maka pada tahun 2008,

kabupaten Buru Selatan mulai membentuk kabupaten baru yang

terpisah dari kabupaten Buru. Secara formal pemekaran ini didasarkan

pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku. Secara administratif,

kabupaten Buru Selatan terdiri atas 5 kecamatan dengan potensi

sumberdaya alam dan tingkat isolasi berbeda-beda.

Bab ini akan diawali dengan menyajikan kemiskinan di

pedesaan terisolir di Buru Selatan. Bagian pertama memaparkan

wilayah kabupaten Buru Selatan, kemudian dilanjutkan dengan

karakteristik petani dan kemiskinan yang terfokus di pedesaan

kecamatan Waisama dan kemudian diakhiri dengan bagian penutup.
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2. Gambaran umum kabupaten Buru Selatan

2.1. Kondisi wilayah dan potensi pertanian

Kabupaten Buru Selatan mempunyai luas wilayah daratan

sekitar 382.790 ha. Dari luasan tersebut sekitar 75,0 % (287.219 ha)

merupakan kawasan hutan yakni 72,2% hutan primer dan 2,8% hutan

sekunder. Luas lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

diperkirakan sekitar 7,6% dan sisanya merupakan serta lahan lainnya.

Kabupaten Buru Selatan yang ibukotanya berkedudukan di

Leksula memiliki  5 (lima) wilayah administratif kecamatan, yaitu

Kepala Madan, Leksula, Namrole, Waesama dan Ambalau dengan

luas wilayah daratnya sekitar 5.060 km2. Kecamatan Leksula

merupakan kecamatan yang terluas wilayahnya, yaitu 2.428 km2 atau

48 % dari total luas wilayah kabupaten dan Ambalau merupakan

kecamatan yang memiliki luas wilayah yang paling sempit sebesar

306 km2 atau hanya 6% dari total luas wilayah kabupaten.

Oleh karena 75% luas wilayah adalah hutan maka potensi

hutan cukup besar di pulau Buru, namun pemanenan hasil hutan

umumnya dilakukan oleh pengusaha yang memiliki Hak Pengusahaan

Hutan (HPH). Disamping hutan, potensi pertanian yang terpenting di

kabupaten Buru adalah tanaman perkebunan rakyat, khususnya

kelapa, cengkeh, pala dan kakao. Tanaman ini merupakan sumber

utama uang tunai bagi rumah tangga di pedesaan.

Berdasarkan luas areal, potensi tanaman perkebunan terluas

adalah kelapa (4337 ha) disusul cengkeh (3833 ha), kakao (1995 ha)

dan pala (744 ha). Pusat produksi kelapa hampir ditemukan di tiap

kecamatan, kecuali Ambalau yang memiliki luas terkecil yakni 48 ha.

Sentra produksi cengkeh adalah di kecamatan Ambalau (2034 ha),
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sedangkan produksi kakao dan pala masing-masing di kecamatan

Kapala Madan (768 ha) dan Waisama (337 ha). Dengan demikian

setiap kecamatan mempunyai komoditas perkebunan unggulan

sebagai basis pengembangan ekonomi wilayah. Lokasi setiap

kecamatan di kabupaten Buru Selatan ditunjukkan pada Gambar 22.

Gambar 22. Peta Pulau Buru dan Kabupaten Buru Selatan

2.2. Penduduk dan pendidikan

Jumlah penduduk kabupaten Buru Selatan cenderung

meningkat secara gradual dari 49367 jiwa tahun 2006 menjadi 50987

jiwa tahun 2007.  Penduduk tersebut tersebar kurang merata di 5
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kecamatan dimana jumlah penduduk di dua kecamatan yakni Leksula

dan Namrole lebih besar dibanding jumah penduduk di tiga

kecamatan lainnya (Waisama, Kapala Madan dan Ambalau) .

Kecamatan Leksula mempunyai jumlah penduduk terbesar

sedangkan kecamatan Namrole merupakan kecamatan yang memiliki

jumlah penduduk terkecil. Leksula merupakan ibukota kabupaten

Buru Selatan yang memiliki sarana dan prasarana dasar yang relatif

lebih lengkap dibanding kecamatan lainnya. Berbeda dengan

kecamatan lain yang menyatu dengan daratan pulau Buru, kecamatan

Ambalau terletak di satu pulau kecil. Maka distribusi penduduk lebih

banyak di Leksula (30%), sisanya tersebar hampir merata di tiap

kecamatan yang jumlahnya berkisar antara 16% dan18% (Tabel 21).

Jika dibandingkan dengan luas wilayah masing-masing

kecamatan tampak bahwa tingkat kepadatan penduduk di kabupaten

Buru Selatan masih rendah yakni 10 jiwa per km2. Kecamatan

terpadat adalah kecamatan Ambalau sedang kecamatan Leksula justru

mempunyai tingkat kepadatan penduduk terendah.  Tingkat kepadatan

rendah berkaitan dengan luas wilayah kecamatan Leksula yang

tergolong lebih besar dibanding kecamatan lainnya.

Dengan demikian, kecamatan Leksula masih memungkinkan

untuk menampung pertambahan penduduk di masa datang dengan

asumsi bahwa wilayah yang ada di kecamatan Leksula layak dihuni

dan dijadikan tempat pengembangan ekonomi daerah.  Pada tingkat

kepadatan penduduk demikian, kabupaten Buru Selatan masih

memerlukan tambahan jumlah penduduk untuk mengelola

sumberdaya alam secara optimal. Hal ini menggambarkan bahwa

potensi sumberdaya alam yang cukup besar dan potensi sumberdaya
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manusia yang terbatas membutuhkan investasi baik untuk

infrastruktur maupun pembangunan sumberdaya manusia.

Tabel 21. Distribusi dan tingkat kepadatan penduduk

Kecamatan Luas
(Km2)

Penduduk
(Jiwa)

Distribusi
(%)

Kepadatan
(Jiwa/Km2)

Kepala
Madan

1276 9011 17.67 7

Leksula 2428 15266 29.94 6

Namrole 326 8231 16.14 25

Waisama 724 9324 18.29 13

Ambalau 306 9155 17.96 30

Total 5060 50987 100 10

Sumber: Buru Selatan dalam Angka, 2008.

Disamping masalah penduduk, pendidikan memang salah satu

persoalan serius di daerah kabupaten pulau-pulau kecil di Maluku.

Beberapa faktor yang membatasi penduduk memasuki jenjang

pendidikan yang lebih tinggi adalah terbatasnya biaya pendidikan,

rendahnya minat atau motivasi anak didik, serta orientasi orang tua

yang mengharapkan anak sebagai tenaga kerja pada usahatani serta

faktor lingkungan lainnya seperti nilai rendah, tidak lulus, pergaulan

buruk dan sosiobudaya setempat.  .

Berdasarkan tingkat kemampuan membaca dan menulis,

ternyata 88% penduduk usia 10 tahun ke atas di kabupaten Buru

Selatan dapat membaca dan menulis.  Hal ini berkaitan dengan alasan

sekolah yakni agar bisa membaca dan menulis, sehingga banyak yang

tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Persoalan
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pendidikan formal di kabupaten Buru Selatan adalah tingkat kelulusan

sekolah masih tergolong rendah. Tingkat kelulusan tertinggi

ditemukan di jenjang sekolah taman kanak-kanak yakni 57%, disusul

SLTP dan SLTA masing-masing 25%.

Tingkat kelulusan terendah ditemukan pada jenjang

pendidikan sekolah dasar yakni hanya sekitar 12%.  Salah satu alasan

yang mungkin adalah terbatasnya jumlah guru yang aktif bekerja di

jenjang sekolah SLTA, SD dan SLTP.  Kecuali itu, keterbatasan biaya

diluar biaya operasional sekolah sehingga banyak anak yang tidak

melanjutkan pendidikannya setelah bisa baca tulis di sekolah dasar.

Ditinjau dari aspek kesehatan, masyarakat kabupaten Buru

Selatan ditentukan oleh aksessibilitas masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan milik pemerintah. Ditinjau dari sarana dan

prasarana kesehatan yang ada di kabupaten Buru Selatan, tampak

bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) merupakan

tumpuan tempat memperoleh layanan kesehatan. Rumah sakit

belum ada, Puskesmas 6 buah, Puskesmas pembantu 24 buah,

Poliklinik desa 9 buah, BKIA 8 buah dan Posyandu 60 buah.

Posyandu dan Puskesman pembantu merupakan tulang

punggung pelayanan kesehatan di pedesaan. Kecuali terbatasnya

sarana dan prasarana fisik kesehatan, ternyata kabupaten Buru

Selatan juga menghadapi keterbatasan jumlah tenaga kesehatan.

Belum ada dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi yang tetap

hingga tahun 2007. Pelayanan kesehatan sepenuhnya bertumpu pada

14 tenaga bidan dan 47 perawat umum (Buru dalam Angka, 2008).

Hal ini berarti satu bidan melayani 3641 jiwa dan satu perawat

umum melayani sekitar 1084 jiwa.
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2.3. Kondisi perekonomian kabupaten Buru Selatan

Struktur PDRB kabupaten Buru Selatan mirip dengan struktur

PDRB provinsi Maluku dimana sektor dominan adalah pertanian,

disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa

serta transportasi. Kontribusi pertanian terutama bersumber dari

tanaman pangan, perkebunan dan perikanan serta kehutanan.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sedikit menurun tetapi

masih tetap tertinggi yakni dari 63% tahun 2002 menjadi 61% tahun

2007, disusul kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran dari

15% tahun 2002 menjadi 18% tahun 2007.  Jadi kedua sektor tersebut

merupakan penggerak ekonomi daerah kabupaten Buru Selatan.

Pendapatan per kapita merupakan indikator kesejahteraan

secara makro, yakni total produk yang dihasilkan daerah dibagi

jumlah penduduk.  Ukuran ini memang tidak riil menggambarkan

kondisi yang sebenarnya karena tidak bisa menangkap usaha

perekonomian rakyat yang banyak bergerak di sektor informal, namun

ada baiknya dijadikan sebagai petunjuk gambaran tingkat

kesejahteraan rakyat karena ukuran lain belum ada yang lebih tepat.

Berdasarkan harga konstan tingkat pendapatan perkapita cenderung

stabil dan bergerak lambat sekitar Rp1,5 juta/kapita/tahun.

Berdasarkan tingkat harga berlaku, pendapatan perkapita

cenderung naik secara berarti dari Rp1,5 juta tahun 2001 menjadi Rp

2.6 juta tahun 2007. Nilai pendapatan perkapita Buru Selatan,

walaupun bergerak naik selama 7 tahun terakhir, masih lebih rendah

dibanding pendapatan rata-rata provinsi Maluku yakni sekitar Rp3.5

juta/kapita/tahun tetapi jauh dibawah rata-rata per kapita nasional

sekitar Rp8 juta/kapita/tahun tahun 2007.
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Gambar 23. Pendapatan per kapita di kabupaten Buru Selatan (Sumber: Pendapatan
Regional Buru, 2008).

Hal ini menunjukkan bahwa petani dan nelayan masih hidup

dibawah ‘garis kemiskinan’. Penduduk Buru Selatan lebih

mengandalkan sumber nafkah dan pangan dari usaha pertanian

tanaman perkebunan dan tanaman pangan umbi-umbian, bukan dari

usaha perikanan laut. Pada hal laut memiliki potensi ikan yang cukup

baik di wilayah Buru Selatan.

Isolasi, keterbatasan akses modal, ketrampilan dan teknologi

merupakan beberapa penyebab sulitnya penduduk desa mencari

nafkah dari hasil laut. Oleh karena itu, penduduk Buru Selatan lebih

tergantung dari tanaman perkebunan dan kemiskinan uang tunai

merupakan masalah krusial di pedesaan Buru Selatan.  Berikut akan

didiskusikan kondisi kemiskinan di salah satu dari lima kecamatan

yang ada di kabupaten Buru Selatan, yakni kecamatan Waesama dan

difokuskan di 3 desa yakni Waeteba, Simi dan Amsisi.
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3. Karakteristik rumah tangga

3.1. Umur

Desa-desa di wilayah kecamatan Waesama memiliki petani

berusia muda dan moderat (antara 63% dan 88%) yakni petani berusia

kurang dari 55 tahun dan 13% diantaranya tergolong petani berusia

dibawah 40 tahun.  Karakteristik umur petani di Waesama mirip

dengan di wilayah kecamatan lainnya di kabaten Buru Selatan yakni

didominasi oleh pertani berusia moderat atau berusia antara 40 tahun

dan 55 tahun yang jumlahnya sekitar 63%.

Petani berusia muda dan berusia tua hampir sama

persentasenya sehingga jumlah petani berusia moderat tetap dominan.

Usia moderat tergolong usia produktif dan masih kuat bekerja serta

cukup matang dalam pengelaman berusahatani. Kondisi ini

menggambarkan bahwa dari sisi fisik, petani dipedesaan Buru Selatan

sudah cukup matang dan berpengalaman dalam mengelola pertanian.

Persoalan di masa datang adalah jika generasi muda tidak

berminat lagi memasuki dunia pertanian, sehingga petani berusia

moderat suatu saat akan bergeser menjadi petani tua yang semakin

lemah fisik dan kurang produktif. Masalahnya produktifitas tanaman

perkebunan cenderung menurun dan tidak menentu dan pemerintah

belum memberikan jaminan pasar produk perkebunan yang dikuasai

pedagang secara monopolistic karena keterbatasan sarana prasarana

transportasi darat maupun antar pulau.

3.2. Tingkat pendidikan petani

Tingkat pendidikan petani di wilayah Waesama masih ada

yang belum tamat sekolah dasar dan tamat sekolah dasar.  Jika
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digabungkan mereka yang belum tamat dan tamat sekolah dasar maka

jumlahnya berkisar antara 50% dan  62%, sisanya antara 38% dan

50% lainnya telah mencapai pendidikan sekolah lanjutan pertama dan

lanjutan atas. Tidak ada petani yang pernah mencapai jenjang

pendidikan akademi atau perguruan tinggi menggambarkan

rendahnya mutu sumberdaya petani.

Gambar 24. Dustribusi Petani Menurut Tingkat Pendidikan di
Kecamatan Waesama

Pendidikan memang berpengaruh terhadap pola pikir dan

kecepatan memahami sehingga diharapkan lebih cepat tanggap dan

kreatif mengidentifikasi dan mencari solusi masalah.  Jika pendidikan

petani hanya setingkat sekolah dasar maka akan sulit diharapkan

perubahan yang lebih cepat dalam adopsi inovasi serta modifikasi

teknologi yang sudah ada sehingga lebih sesuai dengan kondisi yang
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ada.  Oleh sebab itu, program pemerintah untuk mencerdaskan petani

yang lulusan sekolah dasar sangat penting dilakukan di pedesaan.

Jika ditinjau lebih jauh struktur pendidikan petani cenderung

dikotomi, disatu sisi jumlah berpendidikan sekolah dasar masih

tinggi, disisi lain jumlah yang berpendidikan sekolah menengah pun

juga sudah lebih banyak.  Struktur dikotomi ini semakin lama dapat

diubah dengan meningkatkan ketrampilan dan pengetahun petani

berpendidikan sekolah dasar serta merencanakan petani baru yang

lebih muda dan terdidik.  Jika memungkinkan, petani yang sudah

berpendidikan sekolah lanjutan atas diberi peluang untuk pelatihan

dan pendidikan formal dimana praktek lebih dominan untuk

memperbaiki ketrampilan teknis dan bisnis mereka.  Hal ini penting

direncanakan pemerintah daerah agar sumberdaya manusia petani

dapat ditingkatkan secara terencana, bertahap dan transformatif.

3.3. Jumlah Anak

Sebagian besar (75%) petani di Waesama memiliki jumlah

anak rata-rata 4 orang.  Sisanya ada yang memiliki anak antara 1-2

orang dan antara 7-8 orang.  Komposisi jumlah anak di Waesama

hampir menyerupai komposisi jumlah anak petani di wilayah desa-

desa di kecamatan lainnya di kabupaten Buru Selatan.

Hal menarik adalah bahwa petani memiliki orientasi dan

harapan terhadap anak bukan untuk menjadi petani seperti orang

tuanya, tetapi menjadi pegawai negeri atau karyawan di perusahaan

swasta. Pada hal dalam kenyataan masih sangat sulit bagi petani

untuk menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan yang lebih
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tinggi yakni pendidikan tinggi sehingga lebih mudah memperoleh

peluang bekerja di sektor formal.

Jumlah anak sekitar 4 jiwa sebenarnya melebihi standar

jumlah anak yang dikendaki pemerintah sesuai dengan program

keluarga berencana di Indonesia.  Namun demikian, petani tidak

terlalu kuatir akan masa depan anak-anak mereka sebab kalaupun

kurang berhasil di sektor formal, sektor pertanian yang mereka

usahakan masih terbuka luas untuk anak-anak petani yang mau

bekerja menjadi petani.

Jika jumlah anak petani rata-rata 4 jiwa per rumah tangga,

sekitar 79% petani mempunyai beban tanggungan antara 5 dan 8 jiwa

atau rata-rata 6 jiwa.  Jadi pola jumlah anak mengikuti pola beban

tanggungan dimana persentase petani cukup kecil untuk kategori

jumlah anak di bawah 4 dan kategori beban tanggungan di bawah 5,

demikian pula halnya dengan jumlah anak di atas 4 dan beban

tanggungan di atas 8.  Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa rata-

rata jumlah anak petani di Waesama adalah 4 jiwa sedang rata-rata

jumlah beban tanggungan adalah 6 jiwa.

3.4. Akses terhadap Sarana dan Prasarana

Air minum diperoleh petani dan keluarganya dari sumur,

sedang energi untuk memasak diperoleh dari kayu bakar yang ada di

hutan dan kayu di sekitar areal permukiman yang jaraknya sekitar 1

km dari desa.  Akses rumah tangga petani ke sarana dan prasarana

kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan

pendidikan, khususnya sekolah menengah pertama dan sekolah

menengah atas, umumnya masih sulit karena jarak jauh, tarnsportasi
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terbatas dan biaya yang mahal, kecuali di desa yang dekat dengan ibu

kota kecamatan.

Hal yang sama juga terjadi untuk pemasaran hasil-hasil

pertanian dimana petani menghadapi sarana dan prasarana yang

sangat terbatas untuk mengangkut hasil-hasil pertanian ke pusat

kecamatan, kabupaten dan provinsi maupun antar provinsi.  Implikasi

kondisi sarana dan prasarana di wilayah Waesama menunjukkan

pentingnya pembangunan sarana dan prasarana air bersih yang lebih

sehat, sumur yang higienis, pengambilan bahan bakar kayu yang

terkontrol sehingga tidak mengakibatkan kerusakan hutan dan

degradasi lingkungan.

Tabel 22. Kondisi Sarana dan Prasarana di kecamatan Waesama

Desa

Sarana dan Prasarana
Air Minum Bahan Bakar Kayu Puskesmas Sekolah SMP

dan SMA
Pasar Terdekat

Sum-
ber

Jarak
(km)

Sumber Jarak
(km)

Letak Jarak
(km)

Letak Jarak
(km)

Letak Jarak
(km)

Wae-
teba

Sumur <0,5

Hutan
dan

sekitar
areal

pemuki-
man

< 1

Kota
Keca-
matan

30
Kota
Keca-
matan

30
Kota
Keca-
matan

30

Simi 20 20 20

Wam-
sisi

Desa
Waly <1 <1 <1

Kecuali itu adalah sangat penting perbaikan kuantitas tenaga

kesehatan dan pendidikan, termasuk penjaminan mutu dan pelayanan

prima kesehatan dan pendidikan, khususnya bagi rumah tangga petani

dan masyarakat yang umumnya tergolong miskin di pedesaan.  Pasar

untuk komoditi dan produk pertanian juga penting difasilitasi melalui

penyediaan sarana angkutan pedesaan yang disubsidi oleh pemerintah

daerah dan swasta, sebab distribusi barang dan jasa yang lancar akan

menjaga mutu produk pertanian dan sangat penting dalam percepatan

pembangunan ekonomi daerah.
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Pembelajaran yang penting dari pembangunan sarana dan

prasarana selama ini adalah lemahnya keterkaitan antar sektor,

khususnya sektor yang mengelola pembangunan sarana fisik dengan

sektor lain.  Pembangunan sarana fisik seringkali tidak sesuai dengan

lokasi yang ditetapkan oleh instansi pertanian dan perindustrian,

termasuk pendidikan dan kesehatan, sehingga sarana yang dibangun

tidak berfungsi dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Jalan dibangun

di luar lokasi pusat pertumbuhan pertanian, pasar dibangun di lokasi

yang jauh dari lokasi perdagangan, dan Puskesmas dan Sekolah

dibangun di lokasi yang terpencil dan penduduknya terbatas serta

tenaga kesehatan dan pendidikan tidak ada, adalah merupakan contoh

kasus bagaimana sarana fisik yang dibangun tidak bermanfaat karena

kurangnya sinergi dan kerjasama lintas sektor.

3.5. Luas pemilikan lahan usahatani

Luas lahan yang dimiliki oleh petani Waesama bervariasi

menurut jenis tanaman.  Pola yang tampak adalah bahwa luas lahan

yang dimiliki umumnya lebih luas dibanding luas lahan yang

diusahakan.  Petani umumnya mengusahakan tanaman pangan dan

hortikultura pada lahan sempit (<0,5 ha) serta mengusahakan lahan

yang lebih luas (antara 1 ha dan 5 ha) untuk tanaman perkebunan.

Berdasarkan observasi lapangan petani mengusahakan

tanaman pangan dan hortikultura untuk tujuan subsistensi dan

tanaman perkebunan untuk tujuan komersial. Pengertian subsistensi

adalah penggunaan seluruh produksi atau hasil penjualan produksi

hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi anggota keluarga,

sedang tujuan komersial lebih ditujuan untuk peningkatan pendapatan
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dan modal untuk pengembangan cadangan usaha atau akumulasi

modal usaha.

Tanah usahatani yang diusahakan petani umumnya berstatus

lahan milik.  Lahan milik dapat diperoleh dari warisan orang tua atau

pemberian pemerintahan negeri atau desa yakni bersumber dari tanah

petuanan desa.  Tanah usahatani mungkin belumber sertifikat tetapi

semua warga desa memiliki norma dan aturan yang menunjukkan

batas-batas pemilikan tanah antara satu petani dengan petani lainnya.

Hal ini dimungkin mengingat kedekatan interaksi dan hubungan

sosial serta kekerabatan di wilayah pedesaan.

Lahan untuk tanaman pangan maupun perkebunan penting

untuk diperbaiki tingkat kesuburannya agar menghasilkan tanaman

produksi tinggi.  Kecuali itu, perbaikan kesuburan lahan akan

memperlambat bahkan menghentikan pola pertanian berpindah yang

selama ini diperkirakan semakin intensif dan cepat sehingga merusak

hutan dan kelestarian lingkungan.

Luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang diusahakan

petani berkitar antara 0,3 ha dan 0,9 ha yang tersebar di beberapa

lokasi menggambarkan bahwa kondisi kesuburan lahan terbatas dan

sulit dipertahankan tanpa input luar serta adanya keterbatasan tenaga

kerja dan teknologi termasuk topografi serta kesesuaian lahan untuk

komoditas tersebut.  Luas lahan untuk tanaman perkebunan antara 2,1

ha dan 4,6 ha menunjukkan bahwa tanaman perkebunan sesuai

dengan topografi dan kondisi agroklimat setempat serta sesuai pula

dengan karakteristik pengelolaan tanaman perkebunan yang tidak

membutuhkan jumlah tenaga kerja yang banyak sebagaimana halnya

untuk tanaman pangan dan palawija.
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Tabel 23. Distribusi petani menurut luas lahan petani di Waesama

Desa Status
lahan

Komoditi Distribusi Luas Lahan (%)

A B C D E

Waeteba Milik Tanaman Pangan
25.0 50.0 25.0 0.0 0.0

Hortikultura Sayuran
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Hortikultura Buahan
37.5 62.5 0.0 0.0 0.0

Perkebunan
0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Usaha Tanaman Pangan
37.5 50.0 12.5 0.0 0.0

Hortikultura Sayuran
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Hortikultura Buahan
37.5 62.5 0.0 0.0 0.0

Perkebunan
0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Simi Milik Tanaman Pangan
37.5 25.0 37.5 0.0 0.0

Hortikultura Sayuran
37.5 50.0 0.0 12.5 0.0

Hortikultura Buahan
62.5 25.0 12.5 0.0 0.0

Perkebunan
0.0 12.5 12.5 37.5 37.5

Usaha Tanaman Pangan
50.0 37.5 12.5 0.0 0.0

Hortikultura Sayuran
37.5 50.0 12.5 0.0 0.0

Hortikultura Buahan
62.5 37.5 0.0 0.0 0.0

Perkebunan
0.0 12.5 12.5 50.0 25.0

Wamsisi Milik Tanaman Pangan
25.0 37.5 37.5 0.0 0.0

Hortikultura Sayuran
87.5 12.5 0.0 0.0 0.0

Hortikultura Buahan
25.0 62.5 0.0 12.5 0.0

Perkebunan
0.0 0.0 12.5 12.5 75.0

Usaha Tanaman Pangan
37.5 50.0 12.5 0.0 0.0

Hortikultura Sayuran
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Hortikultura Buahan
25.0 62.5 12.5 0.0 0.0

Perkebunan
0.0 0.0 12.5 12.5 75.0

Catatan: A≤ 0,50 ha; B = 0.51 s.d 1,00 ha; C = 1,01 s.d 1,50 ha; D = 1,51 s.d 2,0 ha; E> 2,00 ha

Petani lokal atau sering disebut sebagai komunitas

masyarakat adat lebih mengandalkan tanaman perkebunan sebagai

basis ekonomi rumah tangga karena pengelolaan tanaman perkebunan
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tidak hanya memiliki kesesuaian agroklimat  dan biofisik tetapi juga

memiliki kesesuaian sosiobudaya dan ekonomi. Secara ekonomi

tanaman perkebunan tidak membutuhkan banyak tenaga kerja.

Namun demikian secara sosiologis, budidaya tanaman perkebunan

sesuai dengan budaya kerja dan ketrampilan sumberdaya manusia

masyarakat negeri adat, termasuk penggunaan teknologi dan pola

tanam secara konvensional.

Kondisi kelembagaan penyuluhan pertanian di Waesama

tergolong sangat lemah, kecuali di beberapa desa seperti Wamsisi

yang tergolong cukup kuat.  Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan di

4 kecamatn lainnya dimana kelembagaan penyuluhan sangat lemah

karena tidak ada tenaga penyuluh dan sarana prasarana penyuluhan

termasuk pembiayaannya.

Organisasi petani juga mengalami kondisi yang sama dengan

kelembagaan penyuluhan yakni tergolong lemah, kecuali di beberapa

desa seperti Simi dan Wamsisi.  Kondisi kelembagaan penyuluhan

dan organisasi petani umumnya saling berkaitan, tetapi di dua desa

tersebut tampaknya berlaku sebaliknya dimana organisasi petani

justru lebih kuat dibanding kelembagaan penyuluhan pertanian.  Jika

hal ini benar, maka ada potensi dimana petani dapat membangun

organisasi mereka sendiri tanpa bantuan penyuluh.  Artinya petani

tidak membutuhkan penyuluh lagi. Implikasinya kelembagaan

penyuluhan perlu ditinjau kembali karena hanya membiayai aparat

yang tidak dibutuhkan petani.

Salah satu ide alternatif adalah melakukan swastanisasi

(privatisasi) kelembagaan penyuluhan pertanian yang dikelola oleh

swasta atau lembaga konsultan secara profesional, transparan,
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akuntabel, berbasis kinerja dan ramah lingkungan.  Prosesnya, pada

awalnya pemerintah memfasilitasi pembentukan konsultan atau

kelembagaan swasta penyuluhan dari orientasi produksi pertanian ke

orientasi agribisnis, dan kemudian menyerahkan pengelolaannya

secara mandiri kepada swasta yang telah mampu melakukan secara

mandiri dan berkelanjutan.

Disamping kelembagaan penyuluhan pertanian, kelembagaan

sosial juga menunjukkan ada penurunan peran dan kekuatan norma-

norma di masyarakat pedesaan di Waesama. Sa-ling percaya (trust),

jaringan sosial dan kerjasama (networking) dan tindakan kolektif

(collective action) tergolong dalam kategori ‘cukup’ rendah. Kategori
ini mengindikasikan bahwa komponen kapital sosial tersebut bersifat

multifaset (Dasgupta dan Serageldin, 2000), dapat menurun dan

makin lemah tetapi dapat pula meningkat dan semakin kuat.

Dalam hal ini, kekuatan komponen kapital sosial yang

seharusnya lahir dan bertumbuh dari dalam masyarakat kini semakin

tergantung dari intervensi pemerintah.  Pemerintah seharusnya

berperan memfasilitasi tokoh adat dan agama setempat untuk

merevitalisasi dan menggunakannya secara konsisten, fleksibel dan

berkelanjutan. Jika tidak, maka kapital sosial semakin menurun dan

biaya serta risiko pembangunan di pedesaan semakin besar dan tinggi

karena rendahnya tingkat partisipasi dan solidaritas masyarakat.

4. Pendapatan dan pengeluaran rumah tangga

4.1. Pendapatan rumah tangga

Tingkat pendapatan rumah tangga petani di Waesama adalah

rata-rata Rp12,8 juta (interval antara Rp10 juta dan Rp16 juta).  Jika
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menggunakan standar kemiskinan Sajogyo untuk jumlah beban

tanggungan rumah tangga sebanyak 6 jiwa maka tingkat pendapatan

rumah tangga petani masih dibawah standar ‘garis kemiskinan’
sebesar Rp13,4 juta per tahun. Kemiskinan dimaksud bukan

kemiskinan pangan dan gizi, tetapi kemiskinan pendapatan rumah

tangga.  Kemiskinan pendapatan mempunyai imbas kepada sulitnya

memenuhi kebutuhan dasar non pangan seperti papan, sandang,

pendidikan dan kesehatan, air bersih, rekreasi dan penggunaan hak

dan kewajiban dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Sumber pendapatan rumah tangga petani tersebut seluruhnya

dari pertanian dan tidak ada dari hasil usaha luar pertanian.  Pola

pendapatan yang dominan dari pertanian dan hanya sedikit (bahkan

tidak ada) dari luar pertanian merupakan salah satu karakteristik yang

masih ditemukan di pedesaan kecamatan, kabupaten Buru Selatan.

Artinya, sektor industri, perdagangan dan jasa belum berkembang dan

pertanian merupakan basis pembangunan ekonomi rakyat.

Jika pertanian tidak dibangun kokoh sebagai landasan

ekonomi, maka industri, perdagangan dan jasa akan sulit sekali

tumbuh dan berkembang.  Oleh sebab itu, prioritas pembangunan

harus dititikberatkan pada pertanian yang secara berkelanjutan

diarahkan untuk menjadi landasan pembangunan industri pengolahan

hasil pertanian, perdagangan dan jasa.

Tanaman perkebunan merupakan tanaman yang memberikan

kontribusi terbesar yakni 79 % (interval antara 66% dan 89%)

terhadap pendapatan rumah tangga petani, disusul tanaman

hortikultura, pangan dan ternak.  Hal ini memberikan makna penting
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untuk penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian di Buru

Selatan, yakni memprioritaskan tanaman perkebunan terlebih dahulu

menyusul hortikultura dan pangan serta ternak.  Jika tersedia

pembiayaan yang memadai maka pembangunan pertanian untuk

komoditas tersebut dapat dilakukan secara lintas sektor, terencana,

bertahap dan simultan serta berkelanjutan.

Tabel 24. Rata-rata tingkat pendapatan rumah tangga petani di
kecamatan Waesama

Komoditi Pendapatan Keluarga

Desa Waeteba Desa Simi Desa Wamsisi Kecamatan
Waesama

Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %

Tanaman Pangan

1,000,000 8.6 562,500 5.2 656,250 4.1 739,583 5.8
Hortikultura
Sayur 1,125,000 9.7 2,562,500 23.9 375,000 2.3 1,354,167 10.6
Hortikultura
Buah 593,750 5.1 493,750 4.6 437,500 2.7 508,333 4.0
Perkebunan

8,875,000 76.5 7,125,000 66.3 14,187,500 88.5 10,062,500 78.7
Peternakan

0 0.0 0 0.0 375,000 2.3 125,000 1.0
Non Pertanian

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Total
Pendapatan 11,593,750 100 10,743,750 100 16,031,250 100 12,789,583 100

Jika dilihat dari kawasan penghasil tanaman perkebunan,

maka nilai produksi hasil perkebunan tertinggi ditemukan di kawasan

pedesaan Wamsisi. Maka lokasi pusat percontohan dan

pengembangan akan lebih tepat di kawasan ini. Hasil praktek baik

yang diperoleh akan dikembangkan untuk direplikasi di kawasan

pedesaan sekitarnya.

Implikasi lainnya adalah membangun kemandirian, kapasitas,

ketrampilan dan motivasi petani agar menjadi sumberdaya manusia
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unggul guna menghasilkan produk unggulan pula.  Dalam hal ini,

privatisasi penyuluhan yang bekerja lebih profesional mungkin akan

lebih tepat dibangun dan dikembangkan.

Lokasi tanaman pangan dipusatkan di kawasan pedesaan

Waeteba, sayur-sayuran di kawasan pedesaan Simi, sedang buah

menyebar di setiap wilayah pedesaan Waesama.  Peternakan

kemungkinan dapat mulai dibangun di pedesaan Wamsisi.

4.2. Pengeluaran rumah tangga

Jika dibandingkan dengan tingkat pendapatan, pengeluaran

rumah tangga petani ternyata Rp11,9 juta per tahun, hampir sama

dengan tingkat pendapatan. Jika pendapatan dan pengeluaran petani

berada di bawah standar ‘garis kemiskinan’, hal ini berarti bahwa

rumah tangga petani harus memiliki strategi mengelola (coping

strategies) pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, walaupun

terbatas, tidak menjadi defisit dan masih layak hidup.

Dalam hal ini, kemiskinan petani dan keluarganya bukan

kelaparan karena masih dapat dipenuhi dari sumberdaya pertanian dan

kelautan yang ada di wilayah mereka. Sebenarnya, kemiskinan yang

terjadi adalah kemiskinan uang tunai atau kemiskinan pendapatan.

Kesulitan mendapatkan uang tunai dari usaha pertanian secara rutin

sesuai musim membatasi petani untuk memenuhi kebutuhan dasar

minimum untuk non pangan seperti pendidikan, kesehatan, hak-hak

demokratisasi dan kebebasan berpendapat. Indikator kemiskinan

tersebut juga terlihat dari proporsi pengeluaran rumah tangga dimana

sebagian besar atau 60% dialokasikan untuk pangan dan 40% untuk

non pangan sebagai karakteristik rumah tangga miskin (Tabel 25).
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Tabel 25. Rata-rata pengeluaran rumah tangga petani untuk pangan
di kecamatan Waesama
No. Jenis

Penge-
luaran

Pengeluaran pangan

Desa Waeteba Desa Simi Desa Wamsisi
Kecamatan
Waesama

Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %

1

Beras
2,450,000 22.5 1,881,250 19.0 2,296,875 15.4 2,209,375 18.5

2 Ubi-
ubian,
pisang

1,062,500 9.8 1,293,750 13.1 981,250 6.6 1,112,500 9.3

Jumlah
Karbohidrat 3,512,500 32.2 3,175,000 32.0 3,278,125 22.0 3,321,875 27.9

3

Ikan
579,688 5.3 537,188 5.4 801,563 5.4 639,479 5.4

4

Daging
115,938 1.1 107,438 1.1 160,313 1.1 127,896 1.1

5 Minyak
Goreng

435,000 4.0 375,000 3.8 442,500 3.0 417,500 3.5

Jumlah Protein
dan Lemak 1,130,625 10.4 1,019,625 10.3 1,404,375 9.4 1,184,875 9.9

6

Sayur
166,950 1.5 154,710 1.6 230,850 1.5 184,170 1.5

7

Buah
83,475 0.8 77,355 0.8 115,425 0.8 92,085 0.8

8

Gula
430,000 3.9 385,625 3.9 400,625 2.7 405,417 3.4

9

Susu
57,969 0.5 53,719 0.5 80,156 0.5 63,948 0.5

10

Bumbu
139,125 1.3 128,925 1.3 192,375 1.3 153,475 1.3

Jumlah Vitamin
dan Mineral 877,519 8.1 800,334 8.1 1,019,431 6.8 899,095 7.5

11

Rokok
1,345,803 12.4 870,707 8.8 1,860,908 12.5 1,359,139 11.4

12

Lainnya
343,750 3.2 306,250 3.1 375,000 2.5 341,667 2.9

Jumlah Pangan
Lainnya 1,689,553 15.5 1,176,957 11.9 2,235,908 15.0 1,700,806 14.3

Total 7,210,196 66.2 6,171,916 62.3 7,937,839 53.2 7,106,650 59.7

Komposisi pangan yang dikonsumsi petani dan keluarganya

tidak menjadi masalah sejauh proporsi kelompok makanan

karbohidrat, protein dan lemah, vitamin dan mineral masih
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dikonsumsi dalam jumah yang cukup. Hal menarik adalah petani

semakin bergantung kepada konsumsi beras yang diimpor dari luar

desa daripada produk non beras yang dapat mereka hasilkan sendiri.

Oleh karena itu pengembangan produksi dan produk pangan lokal

melalui agroindustri pangan sudah waktunya dijadikan prioritas di

kabupaten Buru Selatan.

Kecuali itu, pengeluaran rumah tangga petani untuk rokok

menempati urutan kedua setelah karbohidrat, yakni 14,3%, 14 kali

lebih tinggi dari konsumsi daging dan 28 kali lipat lebih tinggi dari

konsumsi susu.   Perusahaan rokok secara tidak langsung maupun

langsung telah mendorong konsumsi rokok melalui iklan besar-

besaran dimana konsumen yang paling banyak adalah mereka yang

kurang sehat, miskin dan berpendapatan rendah.

Jika hal ini terus berlangsung maka ada paradox kebijakan

dimana asuransi kesehatan diberikan kepada penduduk miskin tetapi

dalam waktu yang sama penduduk miskin merupakan konsumen

terbesar produk-produk industri rokok yang berskala nasional-global.

Idealnya pengeluaran rokok lebih baik dialokasikan untuk pendidikan

dan makanan bergizi khususnya anak-anak.

Disamping pengeluaran pangan terdapat pengeluaran rumah

tangga petani untuk non pangan. Pendidikan merupakan pengeluaran

kebutuhan dasar non pangan terbesar, disusul sandang (pakaian dan

sepatu), transportasi dan sabun.  Hal ini menunjukkan bahwa petani

memandang pendidikan sangat penting untuk perbaikan status

keluarga dan masa depan anak-anak mereka agar keluar dari lingkaran

kemiskinan dari generasi ke generasi (Tabel 26).
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Tabel 26. Rata-rata pengeluaran rumah tangga petani untuk non
pangan di kecamatan Waesama
No
.

Jenis
Penge-
luaran

Pengeluaran non pangan

Desa Waeteba Desa Simi Desa Wamsisi Kecamatan
Waesama

Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %

1 Penerangan 231,875 2.1 214,875 2.2 320,625 2.1 255,792 2.1

2 Sabun 649,250 6.0 601,650 6.1 897,750 6.0 716,217 6.0

3 Pendidikan 782,500 7.2 803,500 8.1 1,847,500 12.4 1,144,500 9.6

4 Rumah 125,000 1.1 250,000 2.5 945,000 6.3 440,000 3.7

5 Kesehatan 92,750 0.9 85,950 0.9 128,250 0.9 102,317 0.9

6 Sosial 92,750 0.9 85,950 0.9 128,250 0.9 102,317 0.9

7
Pakaian dan
Sepatu

1,093,750 10.0 927,300 9.4 1,474,875 9.9 1,165,308 9.8

8 Transport 618,250 5.7 768,750 7.8 1,250,000 8.4 879,000 7.4

Total Non Pangan 3,686,125 33.8 3,737,975 37.7 6,992,250 46.8 4,805,450 40.3

Total Pengeluaran
Pangan dan Non
Pangan

10,896,321 100 9,909,891 100 14,930,089 100 11,912,100 100

Walaupun biaya pendidikan dasar 9 tahun sudah dibantu

pemerintah dengan dana Biaya Operasional Sekolah, tetapi rumah

tangga petani masih menghadapi mahalnya biaya pendidikan. Hal ini

menjadi kendala utama bagi petani untuk memperbaiki tingkat

pendidikan anak-anak di masa depan. Masalahnya, ketika memasuki

jenjang pendidikan lebih tinggi, maka kemiskinan uang tunai  atau

pendapatan menjadi penghalang utama. Hal menarik juga adalah

bahwa kesehatan bukan menjadi prioritas dalam pengeluaran petani

karena akses dan biaya kesehatan masih terasa mahal. Akibatnya

kondisi sakit akan membatasi produktifitas petani.
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5. Penutup

Sebagaimana halnya di desa-desa lain di pulau-pulau kecil

Maluku, desa-desa di kecamatan Waisama, kabupaten Buru Selatan

memiliki karakteristik khusus yakni ekonomi rakyat berbasis tanaman

perkebunan. Bahkan setiap desa memiliki tanaman perkebunan yang

lebih dominan dibanding desa lain seperti tanaman kelapa, cengkeh

atau pala. Hal ini berarti tanaman perkebunan pun memiliki sifat

spesifik lokasi di tiap desa. Implikasinya adalah fokus pembangunan

spesifik komoditi di tiap desa.

Kenyataannya, walaupun tanaman perkebunan merupakan

unggulan dari provinsi Maluku, tanaman perkebunan cenderung

mengalami kemunduran, baik luas areal tanam, produktifitas,

intensitas panen maupun pengembangan produk. Ini suatu paradox,

sehingga perlu dipertanyakan kebijakan merevitalisasi pertanian

tanaman perkebunan di pedesaan Maluku.

Sebagai penutup, ada beberapa pertanyaan penting: (1)

apakah otonomi yang dimiliki kabupaten Buru Selatan akan

mempercepat layanan publik yang lebih baik, peningkatan daya saing

dan kesejahteraan?; (2) Apakah pemerintah baru kabupaten Buru

Selatan mampu melakukan terobosan baru atau hanya mengikuti pola

pembangunan di kabupaten baru lainnya?; (3) Bagaimana melakukan

percepatan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan yang

mendorong peningkatan produktifitas pertanian? ; (4) Bagaimana

relevansi pengembangan strategi kebijakan pembangunan kawasan

yang fokus pada lahan perkebunan cengkeh, pala dan kelapa yang

intensif diikuti agroindustri penghasil  produk berdaya saing di

kabupaten Buru Selatan?
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Bab 9
Kemiskinan Perkotaan di Pulau Ambon

Provinsi Maluku

It’s not the big that eats the small...
..it’s the fast that eats the slow (Anonim)

1. Pendahulan

Bab ini mendiskusikan masalah kemiskinan di wilayah

perkotaan untuk melengkapi gambaran kemiskinan di wilayah

pedesaan pada bab terdahulu. Maluku memiliki beragam budaya,

yakni Ambon-Lease, budaya Seram, Buru, Kepulauan Aru, Maluku

Tenggara, Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Sejak lama

Ambon yang damai, manis dan indah merupakan icon tentang

Maluku. Oleh karena itu Ambon sering disebut Ambon Manise.

Seiring proses perjalanan waktu, khususnya setelah kerusuhan

sosial 1999, kota Ambon kini telah menjadi kota multikultural padat

penduduk. Tidak hanya itu, Ambon juga merupakan satu-satunya

pintu masuk-keluar provinsi Maluku. Selain pusat pemerintahan, kota

Ambon juga menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial budaya dan

politik, termasuk perdagangan, keuangan, pendidikan, hiburan dan

transportasi.

Selama 8 tahun terakhir (2000-2008) pertumbuhan penduduk

kota Ambon hampir 4%/tahun sementara di kabupaten/kota lain

cenderung stagnan. Penduduk kota Ambon tahun 2009 mencapai

350004 jiwa dengan kepadatan 928 jiwa/km2. Selain itu, masyarakat

masih hidup tersegregasi berdasarkan komunitas agama. Masalah

utama lainnya adalah kemiskinan, daerah kumuh, urbanisasi berlebih,

nilai-nilai individualism vs pluralitas, sampah dan kemacetan lalu
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lintas. Dalam hal ini penduduk makin sensitif konflik karena

perubahan nilai dari nilai kebersamaan dan persaudaraan pela-

gandong ke nilai kompetisi dan materialisme: The fast that eats the

slow. Rumah tangga yang dianalisis dalam bab ini semuanya

merupakan penduduk miskin6. Selanjutnya akan dibahas gambaran

umum kota Ambon, profil rumah tangga miskin, persepsi miskin,

faktor penentu dan strategi penanggulangan kemiskinan.

2. Gambaran umum kota Ambon

2.1. Keadaan geografis dan penduduk

Kota Ambon terletak pada posisi 30-40 Lintang Selatan dan

1280-1290 Bujur Timur.  Luas kota Ambon sekitar 377 km2 (Peraturan

Pemerintah No 13/1979) yang sebagian besar (359,45 km2) terdiri

dari daratan. Topografi wilayahnya didominasi daerah berbukit dan

berlereng terjal dan sebagian kecil dataran dengan kemiringan < 10

persen.  Diantara 10 gunung dan 15 sungai yang ada di kota Ambon,

gunung Nona merupakan gunung tertinggi yakni 600 m dpl dan

sungai Sikula merupakan sungai terpanjang yakni 15,50 km.

Secara administratif kota Ambon memiliki 5 kecamatan,

yakni kecamatan Teluk Ambon Baguala, Sirimau, Nusaniwe, Teluk

Ambon dan Leitimur Selatan. Iklim di kota Ambon dipengaruhi oleh

lautan yang berlangsung bersamaan dengan musim Barat (Desember-

Maret; musim kemarau) dan musim Timur (Mei-Oktober; musim

hujan). Diantara kedua musim tersebut terdapat musim pancaroba

yakni April dan November.

6 Data rumah tangga miskin dalam bab ini sebagian besar bersumber dan diolah dari
hasil kajian kemiskinan perkotaan di kota Ambon oleh tim peneliti Inta Damanik,
Wardis Girsang dan Melvis Tahitoe (2009).
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Pada tahun 2006, jumlah penduduk kota Ambon adalah 263

146 jiwa yang tersebar di tiga kecamatan.  Pada tahun 2009, jumlah

penduduk kota Ambon diperkirakan hampir mencapai 350004 jiwa

yang tersebar di lima kecamatan (ada dua kecamatan pemekaran

yakni Teluk Ambon dan Leitimur Selatan). Persebaran penduduk kota

Ambon tergolong belum merata dan terpusat di dua kecamatan yang

berada di pusat kota yakni Sirimau dan Nusaniwe.

Kecamatan Teluk Ambon Baguala memiliki wilayah terluas

dan kepadatan penduduk terendah sehingga memungkinkan untuk

dimekarkan menjadi dua atau tiga kecamatan.  Tingkat kepadatan

penduduk kota Ambon cukup tinggi yakni 732 jiwa per km2 pada

tahun 2006 dan diperkirakan semakin meningkat hingga mencapai

lebih 928 jiwa/km2 tahun 2009 dimana rata-rata laju pertumbuhan

penduduk sebesar 3,95% antara tahun 2000 dan 2008.

Gambar 25.  Peta Pulau dan pusat kota Ambon (Sumber : Atlas

Maluku; Utrecht LSEM, 1998)
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Diantara jumlah penduduk tersebut, 210689 jiwa tergolong

usia kerja produktif dimana 52% merupakan angkatan kerja dan 71%

diantaranya tergolong sudah bekerja. Menurut Pemkot Ambon

(2010), lapangan pekerjaan dominan di kota ambon adalah sektor jasa

(32%), disusul perdagangan (24%), transportasi dan komunikasi

(18%), pertanian (12%) dan konstruksi (9%). Tingkat partisipasi

angkatan kerja adalah 52%, pengangguran 8% dan kemiskinan 11%.

Pembiayaan pembangunan kota Ambon cenderung meningkat

dari tahun ke tahun.  Dibanding tahun 2005, pada tahun 2006, ada

peningkatan anggaran sekitar 434% yang dialokasikan untuk

pembiayaan 48 program pembangunan daerah kota Ambon yang

dijabarkan dalam 307 kegiatan dengan nilai total Rp 262,3 miliar.

Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp31,5 miliar yang sebagian besar

diperoleh dari pajak dan retribusi. Pengeluaran kredit usaha mikro,

kecil dan menengah mencapai Rp1,63 triliun tahun 2009 dimana 89%

untuk konsumsi dan sisanya untuk investasi dan modal kerja.

Orientasi penggunaan anggaran adalah fokus pada pengembangan

wilayah sesuai dengan peruntukannya. Hasilnya pendapatan per

kapita kota Ambon mencapai Rp9,96 juta per tahun (Pemkot, 2010)

atau hampir 4 kali lebih besar dari pendapatan per kapita di Maluku.

2.2. Pengembangan kawasan kota Ambon

Pembangunan kota Ambon telah disusun oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Kota Ambon dengan perspektif kawasan

sebagai strategi penataan kota yang lebih baik, sesuai peruntukan

penggunaan lahan, kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial

budaya, ekonomi dan sumberdaya alam.  Dalam hal ini perencanaan
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wilayah perkotaan (urban planning) menjadi krusial mengingat pulau

Ambon sebagai pulau kecil sekaligus pintu masuk ke Maluku.

Gambar 26 menunjukkan peta kota Ambon yang dibagi

kedalam tujuh wilayah atau kawasan pengembangan pembangunan,

yakni wilayah  pemerintahan, perdagangan, wilayah pertanian,

parawisata dan pendidikan. Hal yang menarik adalah jika ditata dan

ditaati dengan baik sesuai 7 Satuan Wilayah Pengembangan maka

akan menciptakan model perkotaan pulau kecil yang memiliki daya

tarik dan daya saing global.  Sebaliknya, jika tidak tertata dengan

baik, maka akan menjadi kota di pulau kecil yang memiliki ‘polusi’
lingkungan alam dan kehilangan identitas dan karakter budaya.

7

6

5

3
2

4 1

Gambar 26. Peta Satuan Wilayah Pengembangan Pembangunan Kota
Ambon provinsi Maluku

Keterangan: 1=Pusat perkotaan; 2=Pendidikan, penelitian, perumahan dan hortikultura;
3=Perdagangan dan terminal; 4=Perhubungan udara dan pertanian; 5,6,7=Pertanian dan
parawisata
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Kerusuhan sosial antara 1999 dan 2004 telah mengakibatkan

dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang cukup parah. Masalah

yang tampak adalah reruntuhan bangunan, selokan tersumbat,

drainase yang tidak terurus dan sampah yang tidak terkendali.  Setelah

2004, kota Ambon mulai dipenuhi penduduk dan lokasi permukiman

dan bangunan-bangunan semakin tidak terkendali, alat transportasi

becak dan ojeg semakin meningkat tajam, dan masalah sampah, erosi,

longsor dan pembukaan permukiman baru, telah menimbulkan

dampak lingkungan yang serius terhadap sungai dan laut.

Dampak lingkungan yang tampak semakin terdegradasi

adalah daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air. Sungai-sungai

menjadi kering pada musim kering, tetapi banjir dan membawa tanah

dan sampah menuju ke laut di musim hujan.  Laut menjadi tercemar

oleh sedimentasi akibat erosi tanah pada musim hujan dan sampah

dari rumah tangga, industri dan perdagangan dari pusat kota dan

permukiman penduduk, sehingga ekosistem laut terganggu,

khususnya pohon bakau sebagai tempat ikan laut hidup, bertelur dan

memperbanyak diri. Kota Ambon juga sedang menghadapi masalah

urbanisasi berlebih dari tahun ke tahun yang diindikasikan semakin

padatnya penduduk di daerah kumuh (slum area), khususnya di

sepanjang sungai-sungai (hulu sampai ke hilir) dan pesisir serta

semakin padatnya tempat pedagang informal di pinggir pantai yang

seharusnya untuk jalan dan wisata kota.

Dampak kerusuhan sosial juga mengakibatkan pemerintah

daerah bersusah payah untuk meyakinkan dunia luar tentang

keamanan dan kenyamanan berinvestasi, walaupun pos-pos penjagaan

militer masih tetap dipertahankan.  Kecuali mengadakan kegiatan
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pada aras lokal dan nasional, dua event internasional yang diupayakan

pemerintah daerah untuk meyakinkan dunia luar akan keamanan di

Maluku adalah ‘Gong Perdamaian 2009’ dan ‘Sail Banda 2010’.
Program Sail Banda yang diperkirakan menelan biaya Rp 160

miliar dianggap sebagai momentum bangkitnya kembali

pembangunan sekaligus promosi investasi ke dunia internasional

tentang kekayaan sumberdaya alam dan sosial budaya Maluku.

Namun demikian, hampir seluruh aktivitas tersebut terpusat di kota

Ambon, sehingga multiplier effect kegiatan tersebut diduga belum

berdampak terhadap masyarakat di pulau lain di luar kota Ambon.

Ada kecenderungan bahwa pembangunan di Indonesia,

termasuk di Maluku, bias kota.  Kota menjadi pusat (center) segala

sesuatu sedang wilayah di luar kota (desa) hanya menjadi daerah

pinggiran (periphery). Daerah pinggiran sengaja atau tanpa sengaja

dibuat tidak berdaya agar tetap bergantung kepada daerah pusat

(kota).  Pola ini menguntungkan wilayah kota dimana paling tidak

80% uang berputar di kota Ambon.  Di pusat kota  terjadi peningkatan

kualitas sarana dan prasarana jalan dan bangunan dan jumlah orang

kaya sekaligus bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Namun di daerah pinggiran akan melakukan pembalasan ke

wilayah kota.  Pembalasan tersebut tampak dalam bentuk urbanisasi

berlebih, kesenjangan sosial ekonomi dan spasial, kesenjangan

informasi dan pengetahuan serta teknologi, kemacetan lalu lintas,

masalah sosial budaya dan konflik, kerusakan lingkungan dan

kemiskinan perkotaan. Masalah tersebut, khususnya dua hal terakhir,

tampak semakin meningkat yang diindikasikan oleh munculnya

pekerja dan pengemis, walau menurut data statistik angka kemiskinan
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di kota Ambon hanya sekitar 7% dari 300 ribu penduduknya atau 4

kali lebih rendah dari angka kemiskinan provinsi Maluku.

Selain itu, kota Ambon mengalami polusi multidimensi baik

dalam bentuk sampah, bau, asap kendaraan yang sering macet

maupun polusi air (tanah, sungai dan laut) oleh karena erosi dan

sedimentasi serta pembuangan sampah rumah tangga dan industri

yang tidak terkendali.  Hal ini menjadi tantangan ketika pemerintah

kota pernah menggagas mengembangkan kota Ambon sebagai water

front city. Disebut tantangan karena kenyataannya kini kota Ambon

masih diselimuti masalah sampah dan sistem transportasi.

2.3. Pendekatan lapang

Tujuan penting dalam bab ini adalah mempelajari profil atau

karakteristik rumah tangga miskin di kota Ambon. Berdasarkan data

profil kemiskinan tersebut maka dapat dikembangkan model

pengentasan kemiskinan. Pemilihan lokasi kajian kemiskinan bukan

dimaksudkan menjadi representasi untuk tujuan generalisasi

kemiskinan di kota Ambon, tetapi mempelajari suatu kasus

kemiskinan perkotaan secara mendalam (in-depth) sekaligus menjadi

informasi pembanding terhadap kemiskinan di pedesaan.

Oleh karena yang dibutuhkan adalah data kemiskinan di

pusat perkotaan, maka dipilih secara sengaja (purposive) lokasi kajian

di pusat kota yakni dalam wilayah kecamatan Sirimau. Berdasarkan

pertimbangan keterwakilan geografis maka ditentukan empat wilayah

yakni desa Batu Merah, kelurahan Honipopu, kelurahan Ahusen dan

kelurahan Rijali. Penentuan rumah tangga miskin dilakukan dengan

menggunakan data tentang rumah tangga miskin dari Badan



226

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kota Ambon dan

data rumah tangga miskin yang ada di kantor desa-kelurahan.

Jumlah responden seluruhnya adalah 120 rumah tangga

miskin, terdiri dari 32 kepala keluarga (KK) di kelurahan Honipopu,

20 KK di kelurahan Ahusen, 22 KK di kelurahan Rijali dan 46 KK di

desa (negeri) Batu Merah (Damanik dkk., 2009).  Selanjutnya, data

dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan rumah tangga

miskin, observasi mengenai kondisi kehidupan, perumahan dan

lingkungan rumah tangga miskin serta diskusi kelompok fokus

dengan aparat desa-kelurahan, perwakilan rumah tangga miskin dan

tokoh masyarakat setempat.

3. Profil rumah tangga miskin

3.1. Pola pengeluaran (pendapatan)

Pengeluaran rumah tangga (keluarga) dapat merupakan salah

satu indikator kemiskinan yang menggambarkan kemampuan kepala

keluarga dan anggota keluarga untuk menghasilkan uang guna

memenuhi kebutuhan dasar baik pangan maupun non pangan.  Oleh

karena rumah tangga miskin umumnya tidak memiliki tabungan atau

aset berharga lainnya, maka tingkat pengeluaran hampir identik

dengan tingkat pendapatan.

Secara umum, tingkat pengeluaran rumah tangga atau

keluarga pada empat desa/keluarahan di kecamatan Sirimau yang

terletak di pusat kota Ambon adalah rata-rata antara Rp858000 dan

Rp1000000 setiap bulan. Selisih atau perbedaan tingkat pengeluaran

rumah tangga antara satu desa dan desa lain yang ada di pusat kota

Ambon sepertinya tidak jauh berbeda yakni Rp142000.  Namun
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demikian, nilai uang ini sangat berarti bagi individu rumah tangga

miskin di kota Ambon yang tergolong ‘kota mahal’.
Sumber pengeluaran/pendapatan rumah tangga tersebut tidak

hanya dari kepala keluarga, tetapi juga anggota keluarga termasuk ibu

rumah tangga dan anak-anak. Kontribusi kepala keluarga terhadap

pengeluaran (pendapatan) rumah tangga bervariasi, masing-masing

tertinggi di Honipopu (88%), disusul Batu Merah (78%), Rijali (70%)

dan Ahusen (65%).  Jadi ibu rumah tangga dan anak-anak mempunyai

kontribusi penting terhadap pendapatan rumah tangga miskin.

Gambar 27. Pengeluaran rumah tangga miskin (Rp/bulan) di empat desa di
pusat kota Ambon (Sumber: Damanik, Tahitoe dan Girsang, 2009, data diolah).

Jumlah tanggungan keluarga atau rumah tangga miskin

adalah antara 4 dan 5 jiwa (rata-rata 4,5 jiwa per rumah tangga

/keluarga). Pemasukan (pendapatan kotor) rumah tangga per kapita

sangat dipengaruhi oleh nilai pendapatan dan jumlah tanggungan
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dalam rumah tangga.  Hasil kajian menunjukkan bahwa jumlah

tanggungan di desa Batu Merah dan Ahusen cukup tinggi (rata-rata 5

jiwa) dibanding di desa lainnya.

Dengan demikian, pendapatan per kapita rumah tangga

miskin di pusat kota Ambon berkisar antara Rp6370 dan Rp7152 per

hari.  Secara individu sangat sulit hidup di kota Ambon dengan

pendapatan per kapita demikian, kecuali jika hanya ingin sekedar

untuk bertahan hidup. Jika dibandingkan dengan standar kemiskinan

global yang memberikan standar hidup US $ 1.25 per hari, maka

kehidupan rumah tangga miskin di pusat kota Ambon hanya sekitar

US $ 0.76 per hari.  Jadi, tingkat kemiskinan perkotaan di kota

Ambon sekitar 1,5 kali lebih rendah dari standar kemiskinan global.

Gambar 28. Rata-rata pengeluaran rumah tangga miskin
(Rp/kapita/hari) di 4 desa/kelurahan pusat kota Ambon

Jika dibandingkan antara tingkat pengeluaran yang diperoleh

melalui in-depth interview dan tingkat pendapatan rumah tangga yang

diperkirakan oleh kepala keluarga rumah tangga miskin, maka pola
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pendapatan dan selisihnya dengan pengeluaran, tidak begitu jauh

berbeda.  Hal ini memberikan gambaran bahwa pengeluaran rumah

tangga miskin hampir identik dengan tingkat pendapatan mereka atau

pengeluaran adalah cermin pendapatan.

Hal menarik adalah tingkat pengeluaran atau pendapatan

rumah tangga per bulan atau pendapatan per kapita per hari yang

relatif lebih tinggi tidak selalu mengambarkan tingkat pendapatan

bersih yang lebih tinggi. Pendapatan bersih adalah selisih antara

penerimaan atau pendapatan dengan pengeluaran. Desa/Kelurahan

Batu Merah dan Honipopu memiliki tingkat pengeluaran tertinggi

sedang Ahusen dan Rijali memiliki tingkat pengeluaran lebih rendah,

tetapi pendapatan bersih per bulan pada tiap rumah tangga miskin

tersebut berbeda atau tidak mengikuti pola pengeluaran.

Pendapatan bersih positif (surplus) per bulan tertinggi

ditemukan di desa-keluarahan Rijali (Rp97000) disusul Batu Merah

(Rp66000), sedang pendapatan bersih negatif tertinggi ditemukan di

desa Ahusen (-Rp73000) dan disusul desa Honipopu (-Rp62000).

Pendapatan bersih negatif merupakan defisit yang mungkin

ditutupi dengan meminjam, mengutang dari famili atau orang lain dan

kemudian dibayar dengan uang atau tenaga. Hal menarik lain adalah

desa Rijali yang mempunyai pengeluaran (pendapatan) terendah tetapi

masih mengalami surplus tertinggi yang lebih tinggi dibanding di

desa Ahusen maupun Honipopu.  Ada kemungkinan kuat bahwa desa

Rijali memiliki pola konsumsi dan gaya hidup yang lebih ‘hemat’ dan
juga mempertahankan nilai kapital sosial hidup berbagai yang cukup

tinggi dibanding tiga desa lainnya.
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Secara geografis, desa-keluarahan Batu Merah dan Rijali

saling berdekatan dan berbatasan sehingga ada kemungkinan

keduanya memiliki nilai-nilai, norma, jaringan sosial dan solidaritas

sosial yang relatif sama.  Kemungkinan lain adalah penduduk desa-

kelurahan Rijali sebagian besar pendatang dan memiliki industri

rumah tangga tahu tempe dan terletak di pusat pasar tradisional yakni

pasar Mardika sehingga memiliki akses lebih mudah dan harga lebih

murah serta memperoleh berbagai peluang jenis pekerjaan ‘serabutan’
di pasar, walaupun tidak menentu.

Gambar 29. Tingkat pendapatan bersih rumah tangga miskin di kota Ambon

Ditinjau dari sisi pengeluaran rumah tangga, 65%

pengeluaran dialokasikan untuk kebutuhan pangan dan 35% sisanya

untuk non pangan.  Angka persentase pengeluaran pangan lebih besar

sekitar dua kali lipat dibanding non pangan. Biaya rumah (renovasi
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dan atau sewa), minyak tanah untuk memasak dan transportasi

merupakan tiga pos pengeluaran non pangan terbesar.

Hal menarik adalah  pengeluaran untuk rokok sebesar 5% dari

pengeluaran, lebih tinggi dari pengeluaran untuk pendidikan dan

kesehatan yang masing-masing 2% dan 0,5%. Disamping itu, masih

terdapat pengeluaran sosial sebesar 1% yang umumnya digunakan

sebagai biaya solidaritas sosial dalam kehidupan bersaudara dan

bertetangga.  Ini semacam asuransi sosial bagi sesama warga miskin

perkotaan yang sewaktu-waktu membutuhkan bantuan atau partisipasi

dari orang lain.

Gambar30. Distribusi rumah tangga miskin menurut jenis pengeluaran per bulan (%)
di kota Ambon (Sumber: Damanik, Tahitoe dan Girsang, 2009, data diolah).

Berdasarkan pola pengeluaran, di satu sisi, sebagian besar

hasil kerja rumah tangga miskin habis dialokasikan untuk memenuhi

kebutuhan pangan, tetapi disisi lain, pengeluaran non pangan yang

tidak produktif seperti merokok juga cukup tinggi. Hal ini
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memberikan indikasi penting sekaligus ironi bahwa merokok

merupakan kebutuhan (atau mungkin pelarian) bagi penduduk miskin

oleh karena tekanan hidup yang serba sulit setiap hari, sementara yang

menikmati keuntungan dari rokok adalah konglomerat yang

menguasai perusahaan rokok besar sekaligus tergolong salah satu

orang terkaya di Indonesia.

Kesehatan dan pendidikan yang dianggap pemerintah sebagai

peluang penting untuk memperbaiki produktifitas dan taraf hidup,

hanya merupakan prioritas terakhir dalam pengeluaran rumah tangga

miskin. Penduduk miskin memperoleh pengobatan gratis ke pusat

kesehatan terdekat tetapi akan sulit membiayai pengobatan ketika

anggota keluarga mengalami sakit yang serius dan berat. Dalam hal

ini, ini rumah tangga miskin di perkotaan Ambon masuk dalam

lingkaran strategi bertahan hidup dan masih sulit keluar dari jebakan

deprivasi dan kemiskinan.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa kesenjangan cenderung

semakin melebar antara si kaya dan si miskin, tidak hanya dalam hal

besarnya nilai pendapatan dan kepastian pekerjaan, tetapi juga dalam

hal kesehatan dan pendidikan.  Si kaya semakin sehat di lingkungan

yang semakin bersih dan teratur, sedang si miskin semakin hidup

sakit-sakitan di lingkungan yang tidak bersih dan semrawut.

Pendidikan si kaya dan anak-anaknya semakin baik sedangkan si

miskin hanya melahirkan generasi miskin berikutnya.

3.2. Jenis mata pencaharian

Jenis mata pencaharian atau pekerjaan utama, merupakan

komponen yang menarik diperhatikan terkait dengan adanya defisit
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pendapatan bersih di akhir tahun di dua desa yakni Honipopu dan

Ahusen.  Ada 4 jenis mata pencaharian yang disebutkan oleh rumah

tangga miskin yakni: (1) dagang; (2) ojeg; (3) buruh; dan (4)

pekerjaan tidak menentu atau ‘serabutan’.

Gambar 31. Distribusi rumah tangga miskin menurut jenis mata
pencaharian di kota Ambon, 2009

Usaha dagang yang dimaksud merupakan kegiatan usaha

dagang individu, rumah tangga atau keluarga (mikro) dengan modal

kecil. Ojeg merupakan usaha berkembang cepat di kota dan desa

setelah kerusuhan sosial tahun 2004.  Belakangan ini, sejak 2009,

pendapatan dari usaha ini semakin tidak pasti mengingat banyaknya

pesaing dan individu memasuki usaha ini. Hal ini terkait dengan

mudahnya kredit motor dan banyaknya anak muda yang di desa dan

kota yang berstatus menganggur dan setengah menganggur.

Selain dagang dan ojeg ada juga pekerjaan sebagai buruh.

Bekerja sebagai buruh di pelabuhan bongkar muat atau di pasar
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tradisional merupakan pekerjaan kasar yang hanya mengandalkan

tenaga manusia dan frekwensinya juga tidak menentu.  Akhirnya,

jenis pekerjaan ‘serabutan’ merupakan jenis pekerjaan yang memiliki
ketidakpastian tertinggi.  Dengan demikian, ciri utama pekerjaan

rumah tangga miskin adalah ketidakpastian penghasilan harian,

mingguan atau bulanan. Jika diurutkan maka tingkat ketidakpastian

itu ditemukan pada usaha ‘serabutan’ disusul pekerjaan sebagai
buruh, tukang ojeg dan usaha berdagang.

Jenis pekerjaan yang menjadi penentu tingkat kehidupan

rumah tangga miskin adalah usaha berdagang.  Honipopu dan Ahusen

memiliki jumlah rumah tangga miskin terendah yang bekerja dalam

usaha berdagang. Sebaliknya, sebagian besar rumah tangga miskin di

desa-keluarahan Batu Merah dan Rijali hidup dari usaha berdagang.

Jenis pekerjaan ojeg maupun buruh serta usaha ‘serabutan’
merupakan sumber mata pencaharian yang tidak menentu yang

banyak ditemukan di kedua kelurahan. Rumah tangga yang

mengandalkan pekerjaan ini umumnya memiliki pendapatan bersih

lebih rendah, bahkan defisit, jika dibanding dengan rumah tangga

miskin yang bekerja sebagai pedagang.

Implikasinya adalah pemberdayaan rumah tangga miskin

dalam dunia usaha perdagangan di perkotaan akan lebih berkelanjutan

dibanding usaha jasa ojeg, buruh dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak

memiliki kepastian pendapatan.

3.3. Tingkat pendidikan

Pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor penentu

pengentasan kemiskinan dengan alasan bahwa mereka yang memiliki
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tingkat literasi yang lebih tinggi cenderung memiliki peluang

berusaha dan bekerja yang lebih besar sehingga berimbas kepada

tingkat pendapatan yang relatif lebih baik pula. Pendidikan

diharapkan menciptakan kreatifitas, peluang mendapatkan pekerjaan,

adaptif terhadap ide baru dan lebih mudah belajar mengenai

ketrampilan baru serta akses jaringan sosial yang lebih luas.

Jika jenjang pendidikan diasumsikan sebagai suatu garis

kontinum, maka gambaran pendidikan rumah tangga miskin

menunjukkan bahwa ada kecenderungan peningkatan tingkat

pendidikan kepala rumah tangga miskin dari sekolah dasar ke sekolah

menengah pertama hingga sekolah lanjutan atas (40%-50%). Hal

menarik adalah bahwa rumah tangga miskin masih tidak hanya

ditemukan (<10%) pada mereka yang berpendidikan tidak sekolah

(TS) tetapi juga pada mereka yang sudah berpendidikan akademi atau

perguruan tinggi karena masih menganggur, sehingga masih dapat

jatah beras miskin (Raskin) dan bantuan langsung tunai.

Jika dilihat dari Gambar 32 tampak bahwa tingkat pendidikan

rumah tangga miskin di kelurahan Ahusen dan Hunipopu relatif lebih

baik dibanding desa-kelurahan lain, tetapi pendidikan yang lebih baik

diikuti tingkat pendapatan bersih yang lebih rendah (walaupun

mungkin memiliki tingkat pengeluaran atau penerimaan kotor yang

lebih tinggi). Artinya rumah tangga miskin yang berpendidikan lebih

baik mungkin memiliki penerimaan lebih tinggi tetapi dalam waktu

bersamaan diikuti pula dengan pengeluaran yang lebih tinggi

sehingga pendapatan bersih menjadi negatif.

Secara spesifik, argumentasi yang dikemukakan adalah

bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam memperbaiki
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kehidupan rumah tangga miskin tetapi dalam waktu yang sama

pendidikan yang lebih baik akan menuntut tingkat kebutuhan yang

lebih baik pula.  Pendidikan yang lebih tinggi akan menciptakan

kemandirian dan ada kemungkinan bahwa sifat demikian mendorong

sifat individualistik yang ditandai oleh pilihan dan keberanian

mengambil risiko meminjam dari orang lain daripada mengandalkan

jaringan kekerabatan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Gambar 32.  Distribusi rumah tangga miskin menurut tingkat pendidikan di
kota Ambon

Akhirnya, pendidikan yang lebih baik juga menuntut gaya

hidup yang lebih baik karena adanya rasa gengsi sosial. Sebaliknya,

rumah tangga miskin yang berpendidikan lebih rendah lebih adaptif

menyesuaikan kebutuhan hidup apa adanya, sesuai dengan

penerimaan. Mereka lebih cenderung memilih gaya hidup sesuai

kemampuan tanpa ada rasa gengsi sosial sekaligus menghindari risiko
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meminjam dari orang lain. Dalam batas tertentu, mereka juga

membangun jaringan sosial dan kekerabatan atau reciprocity untuk

memenuhi kebutuhan dasar anggota rumah tangga.

Bagi si miskin, lokasi kumuh dan rumah serta lingkungan

yang ‘crowded’ bukan sesuatu untuk dihindari tetapi menjadi bagian

hidup sehari-hari. Kawasan kumuh sudah menjadi bagian kehidupan

sehari-hari sehingga mereka tidak menggap bahwa hidup di daerah

kumuh menjadi masalah kemiskinan. Oleh karena itu, berbeda dengan

konsep permukiman yang dikategorikan ‘layak’ oleh orang awam,
mereka punya semboyan hidup: slum is beautiful.

3.4. Kondisi perumahan rumah tangga miskin

Rumah merupakan status sosial disamping tanah, mobil, gelar

dan kehormatan lainnya.  Oleh sebab itu, pemilikan rumah merupakan

salah satu indikator mengukur kemiskinan.  Indikator yang digunakan

antara lain status pemilikan, lantai, dinding, atap, luas, sirkulasi udara

dan fasilitas air mandi cuci kakus dan air minum.

Rumah tangga miskin hanya sebagian yang memiliki rumah

sendiri dan hampir sebagian lagi tidak memiliki rumah sendiri.

Mereka yang tidak memiliki rumah sendiri terpaksa tinggal di rumah

orang tua, menumpang di rumah saudara dan kerabat atau menyewa

rumah.  Pilihan pertama dan kedua merupakan pilihan dikalangan

rumah tangga miskin yang masih memiliki kedekatan kekerabatan

dengan orang tua dan saudara.  Pilihan terakhir mengakibatkan rumah

tangga miskin harus mengeluarkan biaya untuk sewa rumah.

Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang lebih tinggi

bukan berarti akan memiliki pendapatan bersih yang lebih tinggi pula.
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Rumah tangga miskin di kelurahan Honipopu dan Ahusen relatif

memiliki pendapatan (pengeluaran) rumah tangga lebih tinggi tetapi

pada akhirnya memiliki pendapatan bersih yang negatif.  Salah satu

penyebab adalah pengeluaran untuk biaya rumah.

Sebagian besar rumah yang ditinggali oleh rumah tangga

miskin umumnya beratap seng dan berlantai semen.  Rumah tangga

miskin di Honipopu dan Batu Merah ada sebagian kecil masih

menempati rumah berlantai tanah dan dinding kayu.  Masalahnya

adalah sulitnya perbaikan kondisi perumahan dan bertambahnya

jumlah anggota keluarga karena migrasi masuk.

Hal ini terjadi dalam situasi pulau Ambon yang pada awalnya

banyak memiliki lahan komunal (tanah desa dan tanah marga) dan

kini berubah menjadi privatisasi pemilikan lahan sehingga sulit

memperoleh lahan baru. Salah satu hal menarik adalah sebagian besar

penduduk miskin mempunyai dinding rumah yang terbuat dari kayu

tripleks, tertinggi di kelurahan Honipopu (56%), disusul desa Batu

Merah (30%), Rijali (18%) dan Ahusen  sekitar 10% (Tabel 27)..

Sirkulasi udara merupakan salah satu masalah dalam sistem

rumah yang ditempati rumah tangga miskin.  Sebagian besar rumah di

kelurahan Rijali dan Ahusen memiliki sirkulasi udara yang baik,

tetapi sebagian besar rumah di desa Batu Merah dan kelurahan

Honipopu memiliki sirkulasi udara yang buruk. Buruknya sirkulasi

udara berkaitan dengan tingginya tingkat kepadatan penduduk.

Selanjutnya, kondisi miskin dan kurang sehat akan

menciptakan sumberdaya manusia yang kurang produktif dan kurang

kreatif. Jika diabaikan, maka cepat atau lambat akan menjadi

pengaruh buruk terhadap lingkungan sekitarnya.
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Tabel 27. Distribusi rumah tangga miskin (%) menurut kondisi
perumahan di kota Ambon

Uraian
Kondisi perumahan

Desa-Kelurahan

Honipopu* Ahusen Rijali* Batu Merah

1. Status pemilikan

a. Milik sendiri 44 30 55 43

b. Milik orang tua 0 20 27 26

c. Sewa 19 30 18 22

d. Menumpang 38 20 0 9
2. Bahan atap rumah

a. Seng 94 100 100 100
b. Lainnya 6 0 0 0

3. Lantai
a. Semen 69 90 91 70

b. Keramik 13 10 9 22
c. Kayu/Tanah 19 0 0 9

4. Dinding
a. Semen 44 90 82 70
b. Kayu/Tripleks 56 10 18 30
5. Sirkulasi udara

a. Ada dan layak 44 80 73 43
b. Ada dan tidak layak 56 20 27 57

6. Luas rumah (m2)/jiwa
a. Luas rumah (m2) 28.54 25.65 36.15 27.57

b. Jumlah penghuni 4 4 5 5
c. Luas rumah/jiwa 7.14 6.41 7.23 5.51

7. Sarana MCK
a. Sendiri-Layak 38 40 46 22

b. Sendiri-Tidak layak 13 0 36 30
c. Fasilitas umum 49 60 18 48

8. Sumber air bersih
a. PDAM-rumah sendiri 50 30 9 43

b. PDAM-tempat umum 0 30 36 17
c. Sumur-umum 50 20 46 39

d. Sumur-sendiri 0 20 9 0

Sumber: Damanik, Tahitoe dan Girsang, 2009, data diolah. *tidak defisit/bulannya
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Oleh sebab itu perbaikan lingkungan dan kehidupan

penduduk miskin, sangat penting dalam pembangunan perkotaan,

sebelum kemiskinan itu membalas dengan lingkungan kumuh yang

makin luas, lingkungan yang semakin terdagradasi dan masalah

kesenjangan sosial dan ekonomi yang makin parah. Luas lahan tetap

sedangkan jumlah penduduk cenderung meningkat baik karena

kelahiran maupun migrasi netto yang semakin tinggi, khususnya

penduduk asal Jawa dan Sulawesi sehingga tingkat kepadatan

penduduk cenderung meningkat di masa datang.

Kondisi perumahan rumah tangga miskin saat ini

menggambarkan bahwa rata-rata luas rumah untuk setiap orang

adalah 2x3 m2.  Kondisi ini diperkirakan akan semakin sulit dalam

lima tahun ke depan dimana jumlah orang yang tinggal dalam ruang

yang sama akan bertambah dua kali lipat. Namun demikian, bagi

budaya tertentu di Maluku, tinggal bersama dalam satu rumah

merupakan simbol solidaritas sosial dan kekerabatan tinggi.

Sarana mandi, cuci dan kakus (MCK) merupakan kondisi

yang perlu diperhatikan terkait dengan kondisi perumahan rumah

tangga miskin.  Kondisi MCK yang mereka anggap layak berkisar

antara 20% dan 46%, sisanya dianggap tidak layak dan bergantung

kepada fasilitas umum.  Implikasinya adalah pembangunan fasilitas

umum MCK yang memenuhi syarat kesehatan untuk rumah tangga

miskin di perkotaan merupakan kebutuhan yang mendesak. Jika tidak

ada kebijakan penataan kembali wilayah pantai dan sungai serta

permukiman kumuh di kota Ambon maka kondisi lingkungan kumuh

tidak hanya sumber ‘penyakit fisik dan sosial’ tetapi sumber benturan

sosiobudaya sensitive konflik di lingkungan multikultural.
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Bahkan daerah kumuh dan penduduk miskin yang cenderung

semakin meningkat di berbagai kawasan di kota Ambon kemungkinan

akan menjadi salah satu masalah perkotaan yang semakin rumit

diselesaikan. Hal ini terkait dengan masalah status pemilikan dan

alokasi penggunaan tanah untuk tata kota. Kecuali masalah tanah, hal

menarik lainnya sumber air bersih yang sebagian besar berasal dari

sumur, dan sebagian kecil dari PDAM umum. Artinya akses ke air

bersih sulit bagi rumah tangga miskin.

Kondisi lingkungan perkotaan yang semakin terdegradasi

akan berakibat pada semakin rendahnya kualitas air minum, sehingga

rumah tangga miskin rentan dengan penyakit. Selain itu, air akan

semakin sulit sehingga harganya semakin mahal.  Jika demikian,

maka pemerintah daerah perlu mengelola sumber-sumber mata air

dan lingkungannya termasuk penyediaan air bersih untuk umum di

lingkungan rumah tangga miskin.  Artinya, perencanaan dan penataan

kota Ambon sangat penting dilakukan sebelum air menjadi semakin

sulit, kualitasnya makin rendah dan lingkungan kota semakin kumuh

dan berdampak buruk terhadap penampilan kota secara keseluruhan.

4. Persepsi kemiskinan

Kemiskinan mempunyai banyak dimensi oleh karena itu akan

didefinisikan berbeda oleh orang yang melihatnya dari sisi yang

berbeda pula. Definisi kemiskinan itu penting sebab tanpa

mendefinisikan masalah maka akan sulit memahami darimana

memulai, mencari dan menemukan solusi atas masalah tersebut dan

mau kemana akhir yang akan dituju untuk mengubah masalah

menjadi peluang yang lebih baik. Oleh sebab itu definisi kemiskinan
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perlu dilihat dari berbagai sisi, tidak hanya dari perspektif pemerintah

dan pengambil kebijakan, akademisi dan praktisi tetapi juga dari

sudut pandang yang dikategorikan sebagai penduduk miskin. Dengan

demikian, perlu diketahui definisi miskin dari perspektif penduduk

miskin itu sendiri.

Ada empat kategori respons yang diberikan oleh rumah

tangga miskin ketika mendiskusikan konsep kemiskinan: (1) secara

ekonomi tidak punya; (2) secara sosial status rendah; (3) ketrampilan

rendah; dan (4) tidak tahu apa itu kemiskinan (Tabel 28).

Tabel 28. Distribusi rumah tangga miskin menurut persepi tentang
kemiskinan di kota Ambon

Persepsi miskin
Jumlah rumah tangga (%)

Honipopu Ahusen Rijali
Batu

Merah
1. Status ekonomi rendah 53.85 80.00 72.73 56.52

a. Hidup pas-pasan 0.00 20.00 0.00 26.09

b. Hidup serba kekurangan 53.85 60.00 72.73 30.43

2. Status Sosial rendah 23.08 20.00 0.00 30.43

a. Tidak mampu
menyekolahkan anak

7.69 0.00 0.00 13.04

b. Tidak memiliki rumah 15.39 20.00 0.00 17.39

3. Ketrampilan rendah 23.07 0.00 18.18 8.70

a. Tidak punya pekerjaan
(tetap)

7.69 0.00 9.09 4.35

b. Banting tulang tiap hari 15.38 0.00 9.09 4.35

4. Tidak tahu 0.00 0.00 9.09 4.35
Sumber: Damanik, Tahitoe dan Girsang, 2009.

Berdasarkan kategori tersebut, konsep kemiskinan dalam

persepsi penduduk miskin, paling tidak memiliki tiga dimensi yang

saling terkait satu sama lain yakni ekonomi, sosial dan ketrampilan.
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Sebenarnya, kategori ‘tidak tahu’ menunjukkan bahwa persepsi
‘wajah’ kemiskinan masih kompleks, kurang jelas dan tidak disadari

atau diketahui wujud yang sebenarnya oleh penduduk miskin.

Implikasinya, program-program penanggulangan kemiskinan pun

mereka tidak tahu.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa sebagian besar

penduduk miskin mendefinisikan konsep kemiskinan sebagai status

ekonomi rendah, yakni hidup pas-pasan dan serba kekurangan secara

materi.  Konsekuensi status ekonomi rendah adalah status sosial dan

martabat hidup yang rendah pula, kurang dihargai, tidak mandiri

karena tidak mampu menyekolahkan anak dan tidak mampu memiliki

rumah sendiri.

Masalahnya, tingkat pendidikan anak-anak dan kondisi

bangunan rumah merupakan status sosial yang umumnya

dibanggakan oleh masyarakat dalam perspektif sosialbudaya di

Indonesia, termasuk di kota Ambon. Rumah merupakan aset yang

tergolong mahal di kota Ambon yang memiliki tingkat kepadatan

penduduk tinggi.

Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya ditafsirkan dalam

arti kemampuan memenuhi kebutuhan material, pangan dan non

pangan, tetapi juga kebutuhan sosialbudaya dan ketrampilan. Artinya,

konsep kemiskinan bukan tunggal tetapi bersifat multi dimensi atau

multifaset. Implikasinya, solusi masalah kemiskinan memerlukan

upaya terintegrasi dan komprehensif. Hal menarik lainnya adalah

bahwa penduduk miskin lebih menekankan pentingnya ketrampilan

daripada pengetahuan atau ijazah pendidikan formal yang disandang

seseorang.
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Argumentasinya adalah bahwa memiliki ketrampilan jauh

lebih baik dibanding memiliki pendidikan formal sebab ketrampilan

menyelamatkan hidup, sedang pendidikan formal hanya menambah

wawasan dan pengetahuan. Tanpa pengetahuan dan ketrampilan,

maka seseorang hanya mengandalkan ototnya (tenaga kerja) atau

membanting tulang setiap hari dan sulit mendapatkan pekerjaan

kecuali jenis pekerjaan ‘serabutan’ yang sifatnya tidak menentu.
Artinya, perbaikan ketrampilan merupakan salah satu solusi

kemiskinan disamping bantuan permodalan dan peralatan serta

transformasi sosiobudaya yang konsumtif ke produktif.

Program kemiskinan dapat juga dilihat di negeri Soya, salah

satu negeri (baca: desa adat) di dalam wilayah kota Ambon yang

dihuni oleh masyarakat adat dengan wilayah tanah yang cukup luas,

topografi berbukit dan pola pertanian berbasis dusung7. Masyarakat

negeri Soya memperoleh proyek/Program Peningkatan Kesejahteraan

Perkotaan (P2KP) dari pemerintah (Imelda, 2007, pers.comm).

Proses implementasi program ini dimulai dari rekomendasi konsultan

wilayah, kemudian dilanjutkan oleh fasilitator untuk memfasilitasi

Bantuan Langsung Masyarakat dan bantuan swadaya masyarakat.

Bantuan tersebut kemudian disalurkan kepada kelompok-

kelompok swadaya masyarakat yang selanjutnya menyalurkan kepada

7 Dusung adalah pola pertanian agro-forestry yang dimiliki oleh keluarga atau marga
berisi tanaman multikultur (multiple cropping) dimana tanaman tahunan seperti
kelapa, cengkeh, pala dan sagu tumbuh bersamaan dengan tanaman hortikultura
buah-buahan seperti durian, pisang, langsat, duku dan dalam batas tertentu juga
meliputi tanaman pangan khusususnya umbi-umbian. Pola dusung sudah diterapkan
di Maluku sejak lama dan dianggap ramah lingkungan karena berbasis pada budaya
lokal dan mempertahankan keanekagaragaman tanaman sehingga terhindar dari erosi
yang cukup berbahaya di daerah pulau-pulau kecil.
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anggotanya.  Penyaluran bantuan untuk kelompok atau warga

masyarakat diberikan bertahap, yakni tahap pertama diberikan 20%,

tahap kedua disalurkan 50% dan tahap ketiga diserahkan 30%.

Menurut masyarakat, bantuan P2KP yang dikelola oleh Dinas

Pekerjaan Umum lebih terfokus kepada bantuan fisik seperti jalan,

talut dan penampungan air dibandingkan bantuan untuk individu

berupa modal usaha dan perbaikan ketrampilan. Pada hal masyarakat

lebih membutuhkan modal dan ketrampilan untuk berusaha dan

mendapatkan pendapatan yang lebih layak dan pasti.

Oleh karena itu, rumah tangga miskin sebenarnya tidak

menikmati langsung pembangunan sarana dan prasarana umum fisik,

apalagi prosesnya berlangsung cukup lama dan melalui sejumlah

administrasi dan birokrasi, bahkan menuntut partisipasi tenaga kerja

penduduk miskin tanpa upah.  Masalahnya, penduduk miskin hampir

tidak punya uang, bahkan waktunya pun habis untuk mencari nafkah

sehari-hari, berpartisipasi dalam pembangunan adalah beban hidup.

Berbeda dengan konsep pemerintah dalam P2KP yang

mendefinisikan kemiskinan dalam aspek sarana dan prasarana umum,

masyarakat negeri Soya memiliki indikator miskin sebagai berikut:

(1) menganggur atau tidak mempunyai pekerjaan yang tetap; (2) tidak

memiliki ketrampilan bekerja; (3) upah rendah dan tidak layak

mencukupi kebutuhan anggota keluarga; (4) rumah tidak layak huni;

dan (5)  sulit mengakses air bersih, termasuk mandi, cuci dan kakus.

Jika dianalisis, maka sulitnya memperoleh pekerjaan dan

rendahnya ketrampilan serta sumberdaya alam dan lingkungan yang

makin terbatas merupakan tiga penyebab utama kemiskinan yang

berakibat pada upah rendah, rumah tidak layak huni dan sulit akses ke
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air bersih.  Jika demikian maka program P2KP kurang tepat sasaran

karena tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga miskin, yakni

menciptakan lapangan pekerjaan dan memiliki ketrampilan bekerja

agar mencapai upah yang layak. Ini merupakan tanggung jawab

utama pemerintah dan politisi yang berkuasa mengelola keuangan

negara dan memahami undang-undang. Ironinya, proyek-proyek yang

didesain dari paradigma pemikiran orang kota dan ‘elit’ politik,
mereka yang tidak pernah merasakan dan mengalami hidup miskin,

seringkali tidak sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat

miskin.

5. Faktor penentu kemiskinan dan strategi penanggulangan

5.1. Analisis faktor penentu kemiskinan perkotaan

Berdasarkan kondisi geografis dan temuan penelitian pada

bagian terdahulu, maka perlu dianalisis suatu model pengentasan

kemiskinan di perkotaan, khususnya di kota Ambon yang mungkin

relevan dikembangkan di kota lain yang memiliki karakteristik sosial

dan geografis yang relatif sama.  Model pengentasan yang dibangun

didasarkan pada definisi dan profil serta persepsi penduduk miskin

mengenai konsep kemiskinan yang ditemukan pada kajian ini.  Jadi

hal pertama yang dibangun dalam model adalah definisi masalah

kemiskinan dan dimensinya, kemudian kemungkinan penyebab dan

solusinya serta rencana aksi termasuk implementasi, monitoring dan

evaluasi untuk mendorong transformasi atau perubahan dari status

rumah tangga miskin menjadi tidak miskin.

Pertama, faktor pembatas utama kemiskinan perkotaan adalah

ekonomi, sosiobudaya dan ketrampilan. Aspek ekonomi didefinisikan
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sebagai tingkat pendapatan rumah tangga yang layak (memadai)

untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non-pangan (pangan,

sandang dan papan) anggota keluarga, baik dalam jumlah, mutu,

akses dan daya beli berkelanjutan. Standar layak memiliki banyak

dimensi, ada yang sifatnya mutlak dan ada yang sifatnya relatif.

Mutlak berarti kebutuhan dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap

rumah tangga menurut ukuran umum, sedangkan relatif berarti

kebutuhan dasar yang seharusnya dimiliki oleh seseorang atau rumah

tangga menurut ukuran individu, kelompok dan masyarakat tertentu.

Di Indonesia ukuran mutlak kebutuhan minimum pangan

adalah 2100 kalori per kapita per hari, tetapi tidak ada ukuran baku

untuk sandang dan papan, belum termasuk pendidikan dan kesehatan

serta rekreasi dan demokratisasi. Biasanya ukuran kemiskinan

dibedakan antara kemiskinan di desa dan di kota. Bank Dunia

menetapkan kebutuhan minimum per hari adalah US $ 2 dan angka

ini relatif lebih tinggi dari standar yang ditentukan oleh pemerintah

Indonesia. Terlepas dari berbagai ukuran kemiskinan yang beragam,

hal terpenting adalah terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan,

sandang, papan, pendidikan dan kesehatan secara layak baik dari

perspektif umum maupun individu (rumah tangga).

Kedua, tingkat pendapatan rumah tangga miskin ditentukan

oleh adanya akses rumah tangga miskin terhadap aset modal

(produktif), kesempatan bekerja dan berusaha. Ketiga unsur ini

penting dilihat sebagai satu kesatuan utuh yang saling terkait dan

menguatkan untuk memulai pengentasan kemiskinan berkelanjutan.

Penduduk miskin bukanlah orang yang sama sekali tidak memiliki

daya atau orang yang tidak berdaya, sebaliknya, mereka adalah orang-
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orang yang memiliki daya, orang miskin yang aktif secara ekonomi,

tetapi seringkali menjadi tidak berdaya oleh kebijakan atau program

pemberdayaan yang tidak memberdayakan, ketidakberpihakan pasar

atau sama sekali belum tersentuh oleh program pemberdayaan.

Orang yang tidak berdaya adalah orang yang tidak aktif

secara ekonomi (lumpuh) dan tidak bisa bekerja lagi sehingga satu-

satunya program untuk mereka adalah bantuan sosial (charity) atau

bantuan belas kasihan untuk dapat bertahan hidup. Penduduk miskin

yang aktif secara ekonomi seringkali diperlakukan seperti

memberikan bantuan (charity) kepada orang yang lumpuh, sehingga

hasilnya bukan memberdayakan, tetapi menciptakan ketergantungan,

bahkan mematikan kreatifitas.

Aset modal produktif yang utama penduduk miskin adalah

sumberdaya manusia yang masih sehat, mau dan mampu bekerja,

walaupun belum memiliki ketrampilan, aset modal fisik (peralatan)

dan modal finansial.  Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan

terhadap penduduk miskin yang hanya memiliki modal tenaga kerja

yang jumlahnya 13,6% dari 230 juta penduduk Indonesia? Program

utama pemerintah adalah memberikan bantuan (charity) tiap tahun

berupa uang dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), berupa

beras dalam bentuk Beras Miskin (Raskin) dan sarana prasarana fisik

umum baik di desa maupun kota melalui Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dalam bentuk

pembangunan jalan, jembatan, tanki penampungan air, tempat

sampah, saluran air, gedung sekolah, gedung pertemuan dan

sebagainya.
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Jika BLT dan Raskin langsung menyentuh individu dan

rumah tangga miskin tetapi menciptakan ketergantungan maka PNPM

hanya menyentuh kebutuhan umum yang kemungkinan tidak

memberikan manfaat langsung kepada individu atau rumah tangga

miskin, bahkan menyita waktu dan tenaga mereka untuk bekerja

secara gotong royong untuk kebutuhan umum yang kemungkinan

lebih dinikmati kelas menengah dan atas di desa dan kota. Artinya,

ketiga program tersebut belum menyentuh aspek pemberdayaan

individu dan rumah tangga miskin karena orang miskin masih dilihat

sebagai orang yang tidak berdaya sehingga perlu diberi bantuan.

Bantuan yang diberikan juga sering ditafsirkan sebagai upaya

pemberdayaan (empowering) pada hal yang terjadi bukan

pemberdayaan tetapi program tersebut justru membuat mereka makin

tidak berdaya (over powering) karena mengambil waktu dan tenaga

yang seharusnya untuk mencari nafkah digunakan untuk kegiatan

kepentingan umum. Maka, pertanyaan selanjutnya, pernahkah

dievaluasi seberapa jauh terjadi perbaikan secara berkelanjutan

mengenai standar hidup pada individu dan rumah tangga miskin oleh

karena pengaruh dan efek pengganda (multiplier effect) program BLT,

Raskin dan PNPM Mandiri, termasuk program-program lain di

tingkat nasional dan daerah?

Selanjutnya, siapakah yang paling bertanggung jawab atas

kemiskinan, apakah orang miskin itu sendiri?  Pada dasarnya

pemerintah dan politisilah yang bertanggung jawab atas kemiskinan

di suatu negara atau daerah sebab mereka yang memiliki kekuasaan

dan wewenang mengelola aset negara termasuk perundang-undangan

dan kebijakan.  Hal ini telah ditulis dalam UUD 1945 pasal 33 yang
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menekankan bahwa seluruh kekayaan alam di negara ini digunakan

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bahkan anak-anak

terlantar (orang miskin) sekalipun wajib dipelihara oleh negara.

Ketiga, implikasinya adalah bahwa pendekatan pengentasan

kemiskinan perlu diubah dari orientasi bantuan dan belas kasihan

(charity) kepada orientasi investasi di sektor riil dan pedesaan.

Penduduk miskin bukan orang tidak berdaya, tetapi orang yang

memiliki daya tetapi belum memadai untuk membangun dirinya

sehingga perlu diberdayakan melalui kegiatan investasi. Dalam hal

ini, investasi adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah

untuk mendorong dan memberikan iklim kondusif bagi

perkembangan sektor swasta termasuk lembaga penelitian dan

perguruan tinggi untuk menciptakan inovasi yang dibutuhkan oleh

pemerintah dan swasta.

Investasi akan menciptakan dua hal penting yakni kesempatan

bekerja yang diharapkan ditindaklanjuti kearah kesempatan berusaha.

Pendekatan ini akan mengubah pandangan terhadap penduduk miskin

dari obyek menjadi subyek yakni aset produktif pelaku ekonomi aktif.

Artinya, investasi akan mengubah penduduk miskin menjadi pekerja

dan selanjutnya didorong berubah dari pekerja menjadi pengusaha.

Perubahan ini penting sebab kemajuan suatu negara dan daerah sangat

ditentukan oleh jumlah pengusaha aktif dan produktif yang ada di

negara atau wilayah tersebut.  Pertanyaannya, sejauh mana program

BLT, Raskin dan PNPM Mandiri termasuk hasil penelitian atau

inovasi yang ditemukan lembaga penelitian dan perguruan tinggi telah

berhasil menciptakan lapangan kerja bagi penduduk miskin bahkan

mencetak orang miskin menjadi pengusaha?
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Jawabannya adalah bahwa investasi yang dibangun dan

diciptakan oleh pemerintah pusat dan daerah seharusnya akan

menciptakan permintaan tenaga kerja.  Permintaan tenaga kerja ini

merupakan peluang atau kesempatan bekerja bagi penduduk

khususnya penduduk miskin, baik sebagai pekerja maupun sebagai

pengusaha. Dalam hal ini, pembangunan dan pengembangan industri

dan perdagangan perlu memperhatikan keterkaitan antara industri

besar dan sedang dengan industri kecil dan usaha mikro yang akan

melibatkan masyarakat ekonomi lemah, khususnya penduduk miskin.

Salah satu kelemahan penduduk miskin yang menghambat

investasi adalah kurangnya ketrampilan teknis maupun bisnis. Oleh

karena itu pelatihan khusus untuk penduduk miskin sangat penting

untuk memperbaiki ketrampilan mereka dari sumberdaya manusia

yang tidak terampil menjadi sumberdaya manusia semi-terampil dan

terampil. Modul pendidikan dan pelatihan di pedesaan dan perkotaan

perlu disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan

perusahaan atau industri yang dikembangkan.

Namun demikian, persoalan yang sering terjadi adalah

banyak pelatihan untuk memberdayakan orang miskin tetapi tidak

terkait dengan kegiatan investasi atau perusahaan yang lebih besar,

baik di pusat maupun di daerah sehingga tidak memberikan manfaat

bagi penduduk miskin, donor maupun industri dan pemerintah.

Proyek pelatihan dan pendampingan terhenti begitu pembiayaan

berakhir dan program pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan utama

penduduk miskin. Akibatnya tidak ada dampak positif langsung

pelatihan terhadap perbaikan ekonomi dan keberlanjutan

implementasi kegiatan pelatihan.
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Dengan demikian, persoalan kemiskinan dalam arti status

ekonomi rendah sebenarnya mengakar pada tiga hal: penciptaan

lapangan pekerjaan melalui investasi oleh pemerintah, perbaikan

ketrampilan teknis dan bisnis penduduk miskin, serta mendorong

perubahan status penduduk miskin dari memanfaatkan kesempatan

bekerja (pekerja) menjadi orang yang memanfaatkan kesempatan

berusaha (pengusaha).  Jika hal ini terjadi maka status ekonomi akan

mendorong perbaikan status sosial penduduk miskin yakni akses ke

perbaikan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan serta

partisipasi dalam pembangunan yang semakin demokratis.

Bagaimana caranya? Pemerintah yang kuat, jujur, tegas serta

memiliki visi dan misi yang jelas, didukung oleh politisi yang pro-

rakyat, bekerjasama dengan sektor swasta untuk membangun

investasi, baik di sektor primer, sekunder dan tersier.  Dalam hal ini,

pelatihan dan pendidikan bagi penduduk miskin perlu dilakukan

secara terintegrasi untuk memenuhi permintaan kesempatan bekerja

dan kesempatan berusaha pada sektor swasta.  Prasyarat yang

dibutuhkan adalah adanya kekuatan pemerintah dan politisi untuk

menciptakan keterkaitan usaha antara usaha mikro yang dikelola

penduduk miskin dengan usaha skala kecil dan menengah, bahkan

usaha skala besar.

Pelatihan demikian sangat penting karena tidak hanya

memenuhi kebutuhan peserta yakni ketrampilan teknis dan bisnis

penduduk miskin, tetapi juga memenuhi kebutuhan sektor swasta

(pengusaha). Hanya saja pendataan, identifikasi dan organisasi

penduduk miskin perlu dibangun dan dipertegas agar lebih jelas siapa,

dimana dan berapa jumlahnya mereka yang miskin serta bagaimana
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program perbaikan status miskin ke status tidak miskin dalam kurun

waktu yang ditentukan. Data inilah yang kurang jelas dan tegas

sehingga Raskin dan BLT sering salah sasaran, kurang efisien dalam

distribusinya, serta tidak jelas ukuran manfaatnya.

Keempat, tingkat status ekonomi yang diukur dalam bentuk

tingkat pendapatan selanjutnya akan menentukan tingkat status sosial

rumah tangga miskin.  Status sosial didefinisikan dari dua unsur yakni

kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anak sehingga memiliki

tingkat pendidikan/pekerjaan serta status dan kondisi rumah tinggal.

Hal ini secara tersirat akan berkaitan erat pula dengan tingkat

kesehatan anggota rumah tangga dan lingkungan lokasi tempat

tinggal.  Dalam hal ini pendidikan (dan ketrampilan) anak dan kondisi

rumah tinggal merupakan simbol status sosial yang menggambarkan

kelas atau strata sosial.

Kelima, peluang untuk memasuki kesempatan kerja dan

berusaha akan ditentukan pula oleh tingkat ketrampilan yang dimiliki.

Mereka yang memiliki ketrampilan serta mau menerapkannya dalam

kegiatan bekerja dan berusaha (berdagang) maka akan memiliki

tingkat pendapatan yang relatif lebih baik dan berkelanjutan

dibanding mereka yang tidak memiliki ketrampilan dan hanya

mengandalkan tenaga ketika dibutuhkan orang lain. Berdasarkan data

dan observasi lapang, perbaikan ketrampilan dan pemberdayaan usaha

berdagang merupakan dua kategori pekerjaan yang penting sebagai

embrio dalam program pengentasan kemiskinan.

Jadi, tingkat pendapatan, pendidikan anak, kondisi rumah dan

kesehatan serta ketrampilan bekerja dan berusaha (berdagang),

merupakan komponen-komponen penting yang saling terkait satu
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sama lain dalam model pengentasan kemiskinan. Komponen tersebut

saling terkait satu sama lain sehingga perlu dikelola secara

komprehensif dan terkoordinasi melalui program pembangunan dan

pengembangan investasi yang dibangun oleh pemerintah bekerjasama

dengan sektor swasta yang mengelola usaha mikro, kecil, menengah

dan besar.

Implikasi kebijakan adalah pentingnya kerjasama lintas sektor

secara terpadu, terencana dan terukur serta berkelanjutan untuk

mengentas kemiskinan pada suatu kawasan perkotaan. Kebijakan,

strategi, program serta kegiatan yang tepat sasaran, efisien dan sesuai

kebutuhan penduduk miskin dan ramah lingkungan, pendampingan

dan pemberdayaan kelembagaan akan menjadi kunci penentu

keberhasilan pengentasan kemiskinan di perkotaan secara

berkelanjutan dimasa datang.

5.2. Strategi pengentasan kemiskinan perkotaan

Sebagaimana halnya dengan kemiskinan di pedesaan,

kemiskinan di perkotaan memiliki karakteristik multi dimensi yakni

ekonomi, sosial, budaya dan ketrampilan sumberdaya manusia.

Indikator dimensi ekonomi yang terpenting adalah tingkat pendapatan

(pengeluaran) rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan

(karbohidrat, protein, vitamin dan mineral), sandang (pakaian dan

sepatu), papan (kondisi rumah), serta akses terhadap pendidikan dan

kesehatan (termasuk sanitasi-MCK, air bersih dan minyak goreng).

Dalam perspektif rumah tangga miskin, seseorang

dikategorikan miskin jika tidak memiliki apa-apa (materil),

kemampuan dan akses untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut.
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Indikator dimensi sosial yang diutamakan penduduk miskin adalah

status sosial (budaya) yang rendah karena status ekonomi yang rendah

pula yakni ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, khususnya

pangan, pendidikan dan rumah. Hal terakhir, indikator ketrampilan

tampak dari jenis pekerjaan yang digeluti yakni lebih dominan

menggunakan tenaga manusia serta sifat pekerjaan yang tidak

menentu atau dikenal sebagai pekerjaan ‘serabutan’. Jadi, dalam
perspektif responden, miskin berarti orang yang memiliki status

ekonomi rendah, status sosial rendah dan ketrampilan rendah yang

tampak dari jenis pekerjaan tidak menentu yang berakibat pada

pendapatan yang tidak menentu.

Pendapatan rumah tangga miskin pada 5 desa-kelurahan di

pusat kota Ambon berkisar antara Rp858000 dan Rp1000000 per

bulan atau rata-rata US $ 0,76 per kapita/hari yakni 1,5 kali lebih

rendah dari standar kemiskinan global (US $1,5/kapita/hari). Akar

penyebab utama kemiskinan antara lain ketrampilan rendah,

ketidakpastian pekerjaan dan sulit memperoleh pekerjaan, upah

rendah, serta kebijakan dan program yang lebih menciptakan perilaku

budaya ketergantungan pada bantuan gratis daripada memberdayakan

dan membangun jiwa produktif, kreatif serta ketrampilan untuk

menciptakan kemandirian bekerja dan berusaha. Akibat yang tampak

adalah rendahnya pendapatan (pengeluaran) dan status sosial rendah

yang tampak dari kondisi rumah yang tidak layak serta pendidikan

anak-anak yang rendah dan hanya mengandalkan tenaga pada jenis

pekerjaan yang sifatnya tidak menentu.

Jenis pekerjaan yang digeluti rumah tangga miskin di kota

Ambon dapat diurutkan menurut tingkat kepastian pendapatan yakni
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dimulai dari kategori berdagang, disusul oleh jasa transportasi ojeg,

buruh di pasar dan pelabuhan serta bekerja ‘serabutan’ (tak menentu).
Artinya, usaha berdagang relatif lebih pasti dibanding jenis usaha lain

seperti ojeg, buruh dan kerja ‘serabutan’, sehingga berdagang
merupakan pilihan model terbaik untuk pengentasan kemiskinan di

kota Ambon dan perkotaan lain yang relevan.

Berdasarkan hasil kajian ini, kebijakan permasalahan

kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dan politisi masih

bersifat parsial yakni bantuan langsung tunai dan beras miskin yang

sifatnya bantuan belas kasihan dan menciptakan ketergantungan.

Setelah bantuan disalurkan, pemerintah menganggap bahwa persoalan

selebihnya diserahkan kepada penduduk miskin itu sendiri.

Akibatnya, program pemerintah yang mengatasnamakan

pemberdayaan belum berhasil memberdayakan kecuali menciptakan

ketergantungan berkelanjutan pada bantuan dan subsidi.

Persoalan dasar sebenarnya, sekali lagi, adalah sulitnya si

miskin mendapat kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha.

Namun demikian, kebijakan pemerintah menjadi paradox sebab

disatu sisi pemerintah merasa bertanggung jawab memberikan batuan

tetapi disisi lain bantuan beras dan uang serta sarana dan prasarana

fisik justru menciptakan ketergantungan dan mematikan kreatifitas,

bukan menciptakan peluang-peluang baru untuk bekerja dan berusaha

bagi penduduk miskin.  Hal ini makin dipersulit oleh karena

rendahnya investasi yang dibangun dan diciptakan oleh pemerintah

daerah serta lemahnya kepemimpinan (leadership) membangun dan

mengatur keterkaitan antara usaha mikro, kecil, menengah dan besar,

termasuk mengembangkan program keterkaitan antara usaha swasta
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dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan pengembangan

ketrampilan dan atau usaha penduduk miskin.  Penduduk miskin

memiliki posisi tawar sangat lemah, tidak memiliki organisasi dan

hanya menjadi penerima harga yang ditentukan sepihak oleh para

pedagang pengumpul yang berperan penting sebagai agen kapitalis

metropolitan yang cenderung memonopoli pasar di sektor hilir produk

pertanian dan perikanan.

Disamping itu, penataan administrasi dan pendataan

penduduk miskin masih sulit ditemukan di lapangan. Data rumah

tangga miskin (bukan penduduk miskin) atau individu miskin pada

tahun lalu tidak dapat dibandingkan dengan data rumah tangga miskin

dan atau individu miskin pada tahun ini. Disamping itu, observasi,

monitoring dan evaluasi mengetahui perubahan status rumah tangga

miskin (siapa, dimana dan bagaimana perubahan statusnya dari tahun

ke tahun) secara berkekelanjutan pada suatu desa, kecamatan,

kawasan maupun provinsi dan nasional masih sulit dilakukan.

Kemiskinan perkotaan merupakan salah satu sebab akibat

kemiskinan di pedesaan, sebab hampir sebagian besar penduduk

miskin di kota berasal dari daerah pedesaan.  Dalam hal ini teori

ketergantungan mungkin berlaku dimana kota sebagai pusat (center of

center) merupakan tempat pelarian penduduk desa untuk mencari

pekerjaan karena di desa kehidupan semakin terdeprivasi.

Berdasarkan observasi lapangan, dimensi kemiskinan

perkotaan ada empat yakni status ekonomi, status lingkungan, status

sosial budaya dan status sumberdaya manusia.  Pendapatan rendah,

lingkungan terdegradasi dan kumuh, status pendidikan dan kesehatan

rendah serta rumah tinggal tak layak huni, serta ketrampilan rendah,
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merupakan akibat dari kemiskinan. Keempat akibat sekaligus menjadi

dimensi kemiskinan tersebut memiliki keterkaitan erat satu sama lain

sehingga perlu dilihat secara holistik.

Sebab atau akar penyebab kemiskinan perlu dicari pada setiap

akibat yang ditimbulkannya. Penyebab pendapatan rendah adalah

kesempatan bekerja dan berusaha yang sangat sulit dan tidak pasti.

Penyebab lingkungan rusak adalah urbanisasi berlebih dan

ketidakpedulian terhadap lingkungan, sedangkan penyebab status

sosial budaya rendah adalah mahalnya dan sulitnya akses pendidikan

dan kesehatan. Selanjutnya, penyebab sumberdaya manusia rendah

adalah ketrampilan dan pengetahuan serta kreatifitas yang rendah.

Semua penyebab itu saling terkait satu sama lain sehingga perlu

dilihat secara holistik dan terintegrasi.

Oleh karena itu solusi kemiskinan perkotaan memerlukan

perspektif, persepsi dan aksi yang sama dikalangan pengambil

kebijakan dan politisi serta stakeholder yang relevan. Jika telah

tercapai, maka penataan dan pendataan rumah tangga, integrasi lintas

sektor dan antar jenjang pemerintahan merupakan prasyarat

percepatan pengentasan kemiskinan.

Gambar 33 menunjukkan model pengentasan kemiskinan di

kota Ambon. Pertama, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak hanya

menjadi program nasional tetapi telah menjadi agenda global dalam

Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015. Hal

penting dalam kebijakan pengentasan kemiskinan adalah penataan

dan pendataan rumah tangga dan individu miskin, baik jumlah,

tempat dan orang yang tepat, sehingga menjadi database yang sama

baik setiap instansi pemerintahan.



259

Kebijakan dan
program pengentasan
kemiskinan

Status
Ekonomi

Pendapatan

rendah

Peluang berkerja sulit

Investasi rendah

Program belum pro-desa

Kesenjangan usaha mikro
menengah dan besar

Penguatan koperasi

Penciptaan lapangan
bekerja dan berusaha

Perbaikan Pendapatan
secara berkelanjutan

Kondisi
Lingkungan

Polusi dan kumuh

Urbanisasi
berlebih

Pembangunan
bias kota

Pembangunan
bias kota

Program pro-desa

Industrialisasi
pedesaan

Degradasi
lingkungan turun

Lingkungan lebih
baik dan lestari

Status Sosial

budaya

Status sosial
rendah

Biaya rumah
mahal

Pendidikan dan
kesehatan mahal

Akses kredit sulit

Perumahan pro-
poor

Beasiswa &
asuransi kesehatan
anak miskin

Rumah layak huni

Good practices

Pendidikan &
kesehatan lebih
baik

Modul dan Pelatihan
berbasis kebutuhan

Delivery systems
peralatan produktif
dan modal kerja

Pendampingan
berkelanjutan

SDM
optimis, terampil, krea
tif dan inovatif

Partisipasi dalam
pembangunan

lebih baik

Penataan dan
pendataan
penduduk
miskin

Gambar 33. Strategi penanggulangan kemiskinan  di kota Ambon

259

Good practices

Sumberdaya
Manusia

Sikap apatis

Tidak terampil

Tidak ada
pendampingan
berkelanjutan

Fasilitator lemah

Modul dan Pelatihan
berbasis kebutuhan

Delivery systems
peralatan produktif
dan modal kerja

Pendampingan
berkelanjutan

SDM
optimis, terampil, krea
tif dan inovatif

Penataan dan
pendataan
penduduk
miskin

Replikasi

Gambar 33. Strategi penanggulangan kemiskinan  di kota Ambon
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Kedua, kemiskinan memiliki multi dimensi sebab itu ukuran

kemiskinan juga akan bervariasi menurut persepsi masyarakat miskin.

Dalam kajian ini ditemukan 4 dimenasi kemiskinan, yaitu: (1) status

ekonomi; (2) status lingkungan hidup; (3) status sosial budaya; dan

(4) status sumberdaya manusia. Oleh karena itu pengentasan

kemiskinan haruslah bersifat  holistik. Dimensi ekonomi diukur dari

tingkat pendapatan rumah tangga, sedangkan indikator dimensi

lingkungan diukur dari tingkat kerusakan lingkungan alam dan

permukiman. Selanjutnya, dimensi sosial diukur dari kondisi rumah

tinggal, tingkat pendidikan dan kesehatan, sedangkan indikator

dimensi sumberdaya manusia seharusnya dilihat dari pengetahuan dan

ketrampilan yang dimiliki.

Ketiga, oleh karena keempat dimensi kemiskinan tersebut

merupakan akibat kemiskinan yang saling terkait satu sama lain,

maka diperlukan pencarian sebab-sebab kemiskinan, khususnya yang

bersifat kompleks (multi dimensi) dan saling terkait satu sama lain.

Perbaikan pendapatan melalui investasi yang dilakukan oleh

pemerintah, swasta dan koperasi perlu dilakukan secara terintegrasi

dan terkoordinasi untuk menciptakan peluang bekerja dan berusaha

khususnya agroindustri di pedesaan yang berbasis pada kekuatan

sumberdaya alam dan mengandalkan sumberdaya manusia setempat.

Dalam waktu bersamaan perlu dilakukan perbaikan

lingkungan penduduk miskin oleh instansi yang berkaitan dengan

perbaikan lingkungan alam, khususnya wilayah Daerah Aliran Sungai

(DAS) dan lingkungan permukiman di kota Ambon. Hal yang sama

dilakukan oleh instansi pendidikan dan kesehatan untuk memperbaiki
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fasilitas dan sumberdaya pendidikan serta kesehatan penduduk miskin

baik melalui bantuan sosial, beasiswa dan asuaransi kesehatan.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pemberdayaan

sumberdaya manusia penduduk miskin melalui integrasi pelatihan,

delivery systems peralatan dan pendampingan atau pemberdayaan

hingga jaminan pemasaran produk berkelanjutan. Tanpa upaya

terintegrasi, pengentasan kemiskinan sulit dipercepat, kecuali ada

trust dan persepsi serta aksi yang sama para pengambil kebijakan dan

politisi, tokoh agama dan interaksi harmoni antar komunitas.

Masalah sensitif konflik bukan karena perbedaan agama

tetapi agama dapat dijadikan alat karena ketidakadilan ekonomi. Ada

gejala mereka yang bermodal besar mematikan peluang usaha skala

kecil dan penduduk miskin, tetapi masyarakat miskin juga lambat

untuk berubah. Masyarakat miskin tidak hanya sulit berubah karena

tidak berdaya terhadap dominasi pasar tetapi juga tidak berdaya

menggerakkan ekonominya sendiri tanpa intervensi pemerintah.

Penduduk miskin senantiasa reaktif, bergerak terlambat sedang elit

minoritas, kapitalis metropolitan, pedagang besar dan pedagang antar

pulau bergerak cepat sehingga memiliki peluang, akses dan gerak

lebih cepat meraih setiap peluang.

Maka it’s not the big that eats the small but the fast eats the
slow (bukan usaha besar yang mengalahkan yang kecil tetapi usaha

yang cepat yang menelan yang lambat).  Mereka yang besar dan kuat

juga lebih cepat untuk meraih semua peluang dan tidak meninggalkan

sisa bagi mereka yang lambat dan miskin. Dalam hal ini para

pengusaha besar tidak hanya menguasai transportasi dan memasok

barang dari dalam dan luar kota, tetapi juga menguasai tender proyek
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pembangunan fisik jalan, minyak, jembatan dan bangunan skala

besar, termasuk modal bagi pengusaha kaki lima.

Jika demikian halnya, maka pembangunan ekonomi yang

berorientasi pertumbuhan tinggi dan target PDB yang tinggi pula akan

menciptakan kesenjangan sosial ekonomi berapa meningkatnya

jumlah penduduk yang hidup dibawah ‘garis kemiskinan’. Hal lain

adalah bertambahnya lingkungan kotai yang kumuh dan semrawut,

padat penduduk, baik di pinggiran pantai, wilayah sepanjang sungai

dan pasar tradisional. Hal ini merupakan kerawanan dan jika tidak

diantisipasi sejak awal akan berbalik menjadi bumerang bagi

pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Lama kelamaan jumlah mereka yang miskin juga semakin

banyak dan akan mempengaruhi kenyamanan hidup mereka yang

lebih kaya dengan lingkungan yang lebih bersih, elit dan teratur.

Bagaimanapun kelompok sosial yang kaya dan miskin hidup di atas

satu pulau kecil, maka harmoni sosial dan kelestarian alam perlu

dijaga agar terjadi kebersamaan dan keseimbangan guna menghindari

terjadinya interaksi berupa kompetisi yang saling menegasikan. Oleh

karena hidup bersama dalam satu bumi (pulau) maka paradigma

pembangunan yang tepat, khususnya di pulau kecil, bukan konsep

geopolitik berbasis persaingan bisnis, tetapi konsep politik biosfer

berbasis kebersamaan.

6. Penutup

Pada prinsipnya penanggulangan kemiskinan memerlukan

koordinasi multi sektor dan lintas jenjang birokrasi pemerintahan.

Sesuai dengan persepsi rumah tangga miskin bahwa kemiskinan itu
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adalah sulitnya memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak

dan pasti, termasuk sulitnya akses pendidikan dan kesehatan. Cass

(1989) menyatakan bahwa hal terpenting mengatasi kemiskinan

adalah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada mereka yang

hidup miskin dan sedang mencari pekerjaan sesuai dengan kebutuhan

pasar tenaga kerja. Kecuali itu, pemerintah perlu menyediakan

pendidikan bagi pekerja anak yang semakin meningkat jumlahnya

serta lapangan pekerjaan dengan upah yang layak bagi kepala rumah

tangga miskin, termasuk memberikan subsidi untuk perumahan yang

layak serta asuransi kesehatan agar dapat hidup lebih produktif.

Hal mendasar lainnya yang dibutuhkan penduduk miskin

bukan beras semata dan sarana umum fisik sebagaimana program

pemerintah selama ini, tetapi lapangan pekerjaan tetap dengan upah

layak melalui pendidikan dan latihan sesuai bursa pasar tenaga kerja,

subsidi rumah agar dapat hidup di rumah yang layak huni serta

asuransi pendidikan dan kesehatan.

Sebagai pusat pemerintahan maka kerjasama pemerintah kota

Ambon dengan 10 kabupaten/kota lain di Maluku sangat penting

yakni membangun investasi agroindustri industri berbasis sumberdaya

alam perkebunan, hortikultura dan kelautan di pedesaan dan wilayah

pesisir. Jika tidak demikian, maka hubungan antar wilayah adalah

hubungan yang saling meniadakan (zero sum game). Artinya, disatu

sisi, ketika salah satu pemerintah kabupaten/kota sedang kerja keras

membangun program pengentasan kemiskinan, disisi lain, ada

kabupaten/kota yang tanpa sadar membangun mesin yang

memproduksi kemiskinan. Dengan demikian masyarakat di wilayah
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yang maju lebih cepat akan menelan mereka yang hidup di wilayah

terbelakang walaupun memiliki potensi sumberdaya alam melimpah.

Akhirnya, ada beberapa hal penting sebagai bahan diskusi

menyangkut kemiskinan di kota Ambon.  Pertama, interaksi sosial

dan spasial yang saling menegasikan antara wilayah pedesaan dengan

perkotaan di pulau kecil telah menciptakan daerah kumuh, masalah

sampah, urbanisasi berlebih dan kemacetan lalu lintas seperti yang

terjadi di kota Ambon.  Bagaimana solusinya?  Kedua, dalam kondisi

kota Ambon yang demikian ternyata pemerintah hendak

mengembangkan kota Ambon sebagai kota layanan publik terbaik,

kota transit dan Water Front City (WFC). Dalam hal ini layanan jasa

menjadi prioritas utama, bagaimana kemungkinan mewujudkannya

dalam konteks kultur Ambon yang semakin kehilangan karakternya?

Ketiga, masalah kemiskinan merupakan penyakit sosial dan pemicu

konflik sosial sehingga dapat berubah menjadi pembunuh massal.

Jika tidak segera ditanggulangi, kemiskinan akan merusak potensi

sumberdaya alam, tatanan dan keteraturan social serta nilai-nilai

pluralisme. Maka masalahnya kemudian adalah bagaimana mengatasi

masalah kemiskinan perkotaan dan menghindari konflik sosial dan

urbanisasi berlebih?


