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PENDAHULUAN 
 

 
 
 

	
	

engungkapkan	 fenomena	kemiskinan	pada	kehidupan	
perempuan	 kepala	 rumah	 tangga	 	 (PKRT)	 miskin,	
memerlukan	 pemahaman	 secara	 mendalam	 tentang	

pola	 kehidupan	 keluarga	 sehingga	 menjadi	 penting	 untuk	
membedakan	 antara	 unit	 “keluarga”	 dan	 unit	 “rumah	 tangga”.	
Selama	 ini	 seringkali	 dianggap	 bahwa	 unit	 rumah	 tangga	 sama	
dengan	 unit	 keluarga	 karena	 struktur	 rumah	 tangga	 pada	
umumnya	 terdiri	 dari	 keluarga	 batih	 dan	 memiliki	 hubungan	
darah.	 Keluarga	 menunjukan	 pada	 hubungan	 normatif	 antara	
orang-orang	 yang	 mempunyai	 hubungan	 biologis,	 sedangkan	
rumah	tangga	adalah	sekumpulan	orang-orang	satu	atap	namun	
tidak	selalu	memiiki	hubungan	dara.	Tetapi	kenyataannya	konsep	
ini	 lebih	 merupakan	 tipe	 idial	 dan	 dianggap	 gagal	 mengenali	
kehidupan	komunitas	miskin.	

	Konsep	 kepala	 keluarga	 diasumsikan	 bahwa	 yang	
menjadi	kepala	keluarga	adalah	laki-laki.	Padahal	konsep	kepala	
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keluarga	 yang	 diartikan	 sebagai	 pencari	 nafkah	 utama	 yang	
merupakan	 penopang	 utama	 keluarga	 dimana	 anggota	 lainya	
bergantung	padanya,	bisa	saja	dilakukan	oleh	perempuan.	Karena	
itu	 unit	 keluarga	 dilihat	 sebagai	 suatu	 unit	 sosial	 berdasarkan	
pada	 hubungan	 kekerabatan,	 perkawinan	 dan	 hubungan	 orang	
Tua-anak.	 Sedangkan	 rumah	 tangga	 adalah	 unit	 tempat	 tinggal	
bersama	 untuk	 tujuan	 produktif,	 reproduktif,	 konsumsi	 dan	
sosialisasi,	disebut	juga	‘one	pot,	one	roof	(Moser,1993;16-20).	

	Rumah	tangga	yang	dikepalai	oleh	perempuan	(women-
headed	household),	dibagi	ke	dalam	rumah	tangga	yang	dikepalai	
perempuan	secara	‘de	jure’	dan	‘de	facto’.	Secara	‘de	jure	ia	adalah	
rumah	 tangga	 di	 mana	 perempuan	 tidak	 pernah	 membentuk	
rumah	tangga	bersama	ayah	dari	anak-anaknya,	atau	perempuan	
yang	 secara	 hukum	 atau	 permanen	 berpisah	 dengan	 suami	
karena	perceraian	 atau	 kematian.	 Sedangka	 secara	 ‘de	 facto’	 ia	
rumah	tangga		terdiri	dari	perempuan	yang	pasangan	hidupnya	
secara	 temporer	 tidak	 ada	 di	 rumah	 atau	 perempuan	 yang	
walaupun	mempunyai	pasangan	yang	 tinggal	 bersama	 tetapi	 ia	
memiliki	 peran	yang	 lebih	besar	dalam	ekonomi	 rumah	 tangga	
sehari-hari.	Pola	pikir	bahwa	laki-laki	harus	sebagai	kepala	rumah	
tangga	(PKRT)	sudah	tidak	relevan	lagi	apabila	dikaitkan	dengan	
kenyataan	 di	 masyarakat.	 Semakin	 banyak	 perempuan	 di	
perkotaan	 maupun	 pedesaan	 mengalami	 pergeseran	 peran.	
Perempuan	yang	semula	lebih	banyak	mengurus	rumah	tangga,	
kini	 berperan	 sebagai	 kepala	 rumah	 tangga	 yang	 bertanggung	
jawab	 atas	 kebutuhan	 sehari-hari	 rumah	 tangga,	 hal	 ini	 akibat	
perubahan	 peran	 atau	 perubahan	 struktur	 internal	 dalam	
keluarga,	atau	ketika	laki-laki	tidak	berfungsi	dalam	menjalankan	
peran	 produktif	 sebagai	 pencari	 nafka.	 Beberapa	 literatur	
menunjukan	situasi	peningkatan		 persentase	 jumlah	
keluarga	perempuan	telah	terjadi	secara	global	terus	meningkat	
sejak	ra	1980	–an.	
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“.	.		Ada	banyak	faktor	yang	menjadi	variabel	utama,	yaitu	
migrasi,	 peceraian,	 pengabaiaan,	 pembatasan	 sosial,	
menjadi	janda	dalam	waktu	yang	lama,	menjadi	orang	tua	
tunggal	di	usia	muda,	dan	secara	umum	disebabkankarena	
ketidak	 adilan	 gender	 yang	 menimpa	 anak-anak	 dan	
perempuan	 yang	 mengakibatkan	 beban	 dan	 tanggung	
jawab	mereka	yang	lebih	berat.	.	.”	(Wijaksana	2005)	
		

	 Berbicara	 tentang	 kerentanan	 perempuan	 sehingga		
mengalami	kemiskinan,	Segal	(1998)	mengatakan	;	
														“	.	.	.	.	Many	ergue	that	the	transformation	of	the	family	has	
brought	 	 	 about	 increased	 poverty	 for	women	 .	 The	 prevailing	
sentiment	 it	 that	 rising	 rates	 of	 divorce	 ,	 separation,	 teenege	
pregnancies,	and	out	of	merriage	births	have	resulted	in	greater	
numbar	 of	 poor,	 female-	 headed	 household.	 .	 .”	 (banyak	 bukti	
memperlihatkan	bahwa	perubahan	bentuk	dalam	keluarga	telah	
mengakibatkan	 peningkatan	 kemiskinan	 pada	 perempuan.	
Peristiwa	 perceraian	 ,	 perpisahan,	 kehamilan	 usia	 remaja,	 dan	
kelahiran	 di	 luar	 pernikahan,	 beberapa	 diantaranya	
mengakibatkan	 sejumlah	 besar	 penyandang	 kemiskinan	 ,	 yaitu	
keluarga	dengan	kepala	keluarga	perempuan)			

Di	Indonesia,	beberapa	penelitian	tentang	kemiskinan	dan	
perempuan	 telah	 dilakukan	 oleh	 Saptari	 dan	 Holzner	 (1997)	
meneliti	 tentang	 perempuan	 miskin	 dalam	 pekerjaannya	 di	
sektor	 industri	 yang	 menunjukan	 kecilnya	 akses	 perempuan	
terhadap	 lapangan	 kerja,	 serta	 terjadinya	 segregasi	 dan	
diskriminasi	 di	 tempat	 kerja.	 Jellinek	 (1994)	 menulis	 tentang	
kelompok	miskin	 di	 Jakarta	 dan	menelusuri	 kehidupan	 sehari-
hari	mereka	dalam	menjalani	perekonomian	subsiten.	Penelitian	
Singarimbun	(1995)	menulis	tentang	tujuh	(7)	buruh	perempuan	
yang	 bekerja	 pada	 pabrik-pabrik	 di	 Jawa	 Tengah,	 menyangkut	
dinamika	kepala	perempuan	rumah	tangga	yang	bekerja	dipabrik	
dalam	upaya	menjalani	kehidupan	sehari-hari	dalam	pemenuhan	



Dr. Nurlina Subair, M.Si. 

 

4 

kebutuhan	 hidupnya.	 Studi	 Evers	 (1994),	 tentang	 kelompok	
massa	 apung	 (kelompok	 pembantu	 rumah	 tangga,	 tuna	 susila,	
tukang	 becak	 dan	 buruh	 kontrak	 dibidang	 	 pembangunan	
industri)	di	Jakarta,	di	mana	mereka	berganti	pekerjaan	sehingga	
pendapatan	 sering	 berubah-ubah	 dan	 beragam	 sumber	 harus	
dimanfaatkan	kehidupan	ekonomi	yang	hanya	berlangsung	dari	
tangan	 ke	mulut.	 Susanti	 (2002)	meneliti	 secara	 fenomenologi	
tentang	relasi	gender	pada	satu	komunitas	miskin	pembuat	tempe	
di	 Kota	 Surabaya,	 di	 mana	 perempuan	 miskin	 lebih	 dominan	
dalam	 mencari	 nafka	 dalam	 rumah	 tangga	 miskin.	 Papilaya	
(2006)	 meneliti	 tentang	 faktor-faktor	 yang	 menyebabkan	
kemiskinan	 yang	 membelenggu	 rumah	 tangga	 miskin	 dan	
bagaimana	strategi	penanggulangannya	kemiskinan	pada	rumah	
tangga	miskin	di	Kota	Ambon	Dan	Kabupaten	bolemo,	provinsi	
Gorontalo.	

Pada	 dasarnya	 studi-studi	 tersebut	 lebih	 banyak	
berfocuspadapenyebab	 kemiskinan,	 efektifitas	 dari	 program	
penanggulangan	 kemiskinan	dan	 relasi	 gender	 pada	 komunitas	
perempuan	miskin.	 Satu	 sisi	menarik	dari	 hasil-hasil	penelitian	
tersebut	bahwa	kelompok	perempuan	merupakan	subyek	yang	
paling	 merasakan	 dahsyatnya	 kemiskinan.	 Kondisi	 ini	 terkait	
dengan	upaya-upaya	yang	dilakukan	oleh	kelompok	perempuan	
untuk	 mempertahankan	 kehidupannya	 baik	 secara	 sendiri	
maupun	 keluarganya.	 Namun	 demikian,	 penelitian	 tentang	
perempuan	 sebagai	 kepala	 rumah	 tangga	miskin	 yang	 terjebak	
dalam	 suatu	 	 perangkap	 kemiskinan	 atau	 perangkap	 ketidak	
beruntungan	kaum	miskin	 yang	disebabkan	oleh	 lima	hal	 yaitu	
rendahmya	 pendapatan	 atau	 rendahnya	 daya	 beli	 (poverty),	
kelemahan	 fisik	 (Phiysical	weakness),	 keterisolasian	 (isolation)	
terkait	 dengan	 kesempatan	 mengakses	 informasi,	 kerentanan	
(vulnerability)	 terkait	 dengan	 kepemilikan	 cadagan/tabungan	
untuk	 mengantisipsi	 masa-masa	 rawan	 dan	 ketidakberdayaan	
(powerlessness)	yang	dapat	terlihat	dari	rendahnya	posisi	tawar	
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dan	 rendah	diri	 secara	psikologis,	 sehingga	mereka	menempuh	
berbagai	macam		strategi	bertahan	dalam	pemenuhan	kebutuhan	
dan	 bertahan	 hidup,	 belum	 signifikan	 dilakukan.	 Begitupun	
penelitian	 tentang	 perempuan	 miskin	 sebagai	 kepala	 rumah	
tangga	 belum	 perna	 dikaji	 sebagai	 bahan	 penelitian,	 meskipun	
permasalahan	 yang	 dihadapi	 ahir-ahir	 ini	 manjadi	 issu	 yang	
sering	di	didiskusikan.	

Menurut	 data	 PBB	 (2000),	 sepertiga	 penduduk	 dunia	
hidup	di	 bawah	garis	 kemiskinan	dan	70%	dari	mereka	 adalah	
perempuan.	Besarnya	persentase	perempuan	miskin	disebabkan	
oleh	posisi	tawarnya	yang	lemah,	adanya	kultur	represif,	bencana	
dan	konflik,	diskriminasi	di	ruang	publik	maupun	domestik,	serta	
tidak	 perdulinya	 negara	 dalam	 pengetasan	 perempuan	 dari	
kemiskinan	 (Jurnal	 Perempuan,	2005:4).	 Atas	 dasar	 semua	 itu,	
muncul	 seruan	 global	 diprakarsai	 Perserikatan	 Bangsa-Bangsa	
(PBB)	 pada	 tahun	 2000	 yaitu	 Milleniun	 Development	 Goals	
(MDGs)	yakni	:	(1)	menghapuskan	kemiskinan	dan	kelaparan;	(2)	
mencapai	 pendidikan	 dasar	 secara	 universal;	 (3)	 mendorong	
kesetaraan	 gender	 dan	 pemberdayaan	 perempuan;	 (4)	
mengurangi	tingkat	kamatian	anak;	(5)	meningkatkan	kesehatan	
ibu;	(6)	memerangi	HIV/AIDS,	malaria	dan	penyakit	lainnya;	(7)	
Melestarikan	lingkungan;	(8)	mengembangkan	kemitraan	global	
untuk	 pembangunan	 untuk	 kemiskinan,	 dan	 targetnya	 adalah	
menurunkan	proporsi	penduduk	yang	tingkat	pendapatanya	 	di	
bawah	$	1	per	hari	menjadi	setengahnya	antara	2000	–	2015.	

	Konferensi	 sedunia	 tentang	 perempuan	 	 tahun	 1979	
(Convention	 on	 the	 Elimination	 of	 All	 Forms	 of	 Discrimination	
Against	Women)	atau	CEDAW,	telah	mempromosikan	kesetaraan	
gender	dan	hak	asasi	perempuan	dan	Indonesia	telah	meratifikasi	
konvensi	perempuan	ini	dengan	Undang-Undang	Nomor	7	tahun	
1984.	Artinya	Indonesia	mengakui	dalam	hukum	dan		kehidupan	
sehari-hari	 prinsip	 kesetaraan	 antara	 perempuan	 dan	 laki-laki	
untuk	 dapat	menghapus	 diskriminasi	 dalam	 segala	 bentuk	 dan	
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perwujudannya.	 Pada	 Konferensi	 Perempuan	 di	 Bejing	 (Bejing	
Plat	Form	Action	–	BPFA	)	ada	12	issu	kritis	perempuan	menurut	
BPFA		yaitu;	(1)	perempuan	dan	kemiskinan;	(2)	pendidikan	dan	
pelatihan	 bagi	 perempuan,	 (3)	 perempuan	 dan	 kesehatan,	 (4)	
kekerasan	 terhadap	 perempuan,	 (5)	 perempuan	 dan	 konflik	
senjata,	 (6)	 perempuan	 dan	 ekonomi,	 (7)	 perempuan	 dalam	
kedudukan	 pemegang	 kekuasaan	 dan	 pengambilan	 keputusan,	
(8)	mekanisme	 institusional	untuk	memajukan	perempuan.	 (9)	
hak	 asasi	 perempuan,	 (10)	 perempuan	dan	media	massa,	 (11)	
perempuan	 dan	 lingkungan,	 (12)	 anak-anak	 perempuan.	
Berdasarkan	 butir-butir	 tujuan	MDGs	 dan	 BPFA	 	 tersebut,	 issu	
tentang	kemiskinan	menempati	butir	paling	pertama.			

Bappenas	 juga	menegaskan	bahwa	tema	program	tahun	
2009	 adalah	 “Peningkatan	 Kesejahteraan	 Rakyat	 dan	
Pengurangan	 Kemiskinan”,	 kenyataannya	 angka	 kemiskinan	
bukannya	 menurun	 tetapi	 cenderung	 meningkat	 .Upaya-upaya	
telah	 dilakukan	 pemerintah	 dalam	 pengentasan	 dan	
pemberdayaan	 masyarakt	 miskin	 baik	 di	 pedesaan	 maupun	 di	
perkotaan	 dengan	 program-program	 pengentasan	 kemiskinan	
antara	 lain;	 Tabungan	 Kesejahteraan	 Rakyat	 (Takesra),	 Kredit	
Usaha	 Kecil	 Menengah	 (KUKM),	 Inpres	 Desa	 Tertinggal	 (IDT),	
Jaring	 Pengaman	 Sosial	 (JPS),	 Program	 Penanggulangan	
Kemiskinan	Perkotaan	(P2KP)	dan	akhir	bulan	mei	2008	dengan	
kenaikan	 harga	 BBM	 maka	 pemerintah	 mengeluarkan	 BLT	
(Bantuan	 Langsung	 Tunai)	 akibat	 penurunan	 daya	 beli	
masyarakat,	 Jamkesmas,	 PNPM	 Mandiri	 (Program	 Nasional	
Pemberdayaan	 Masyarakat	 Mandiri).Tahun	 2004	 pemerintah	
membentuk	 SNPK	 (strategi	 Nasional	 Penanggulangan	
Kemiskinan)	 yang	 menjadi	 acuan	 kebijakan	 pemerintah	 dalam	
upaya	 penanggulangan	 kemiskinan.	 Diakui	 bahwa	 kinerja	
penanggulangn	kemiskinan	di	indonesia	tidak	lepas	dri	kebijakan,	
dan	 kebijakan	 tdak	 terlepas	 dari	 pendanaan	 dan	 anggaran.	
Namun	upaya-upaya	pemerintah	belum	cukup	signifikan	dalam	
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penanggulangan	 kemiskinan,	 karena	 kebijakan-kebijakan	
tersebut	belumenyentuh	atau	berfihak	pada	perempuan	sebagai	
kepala	rumah	tangga	secara	khusus.					.						

Data	 BPS	 (2000)	 menunjukan	 bahwa	 setiap	 !0	 rumah	
tangga	dikepalai	oleh	perempuan,	dan	dari	angka	tersebut	80%	
adalah	 janda	 (jurnal	 perempuan,2005:5).	 Perempuan	 kepala	
rumah	tangga	 tersebut	dicirikan	oleh	 fakta-fakta	ketertinggalan	
sebagaimana	dirangkaikan	pada	tabel	
	
Tabel	1.	1	Fakta	tentang	perempuan	di	Indonesia	 	
No.	Indeks		 Fakta		
1. Angka	

harapan	hidup	
perempuan		

Hasil	 SDKI	 (survey	 Demografi	 dan	
kesehatan	 Indonesia)	 menunjukkan	
bahwa	 AKI	 (Angka	 Kematian	 Ibu)	 di	
Indonesia	 dalam	 periode	 1998-2003	
amatlah	 tinggi	 yakni	 307	 per	 100.000	
kelahiran	hidup.		

2. Angka	 melek	
huruf	
perempuan		

Human	Development	Report	melaporkan	
bahwa	 angka	 melek	 huruf	 perempuan	
Indonesia	 atas	 telah	mencapai	 82%pada	
tahun	 2000.	 kendati	 demikian,	 angka	 ini	
merupakan	89%	dari	jumlah	laki-laki	yang	
melek	 huruf	 dan	 di	 bawah	 angka	 melek	
huruf	 secara	 nasional	 yang	 dilaporkan	
86,9%.	Lebih	kecilnya	angka	melek	huruf	
perempuan,	 mencerminkan	 rendahnya	
kepedulian	 terhadap	 pendidikan	 bahkan	
secara	keseluruhan.	Jangankan	perluasan	
pendidikan	 bagi	 perempuan,	 pendidikan	
secara	umum	saja	hanya	mendapat	porsi	
7,9%	 dari	 total	 belanja	 pemerintah	
Indonesia	 pada	 kurun	 1995-1997	 dan	
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hanya	 1,4%	 dari	 pendapatan	 nasional	
(Gross	National	Product/GNP).	

3. Partisipasi	
murid	
perempuan		

Di	Indonesia	dalam	kurun	waktu	10	tahun	
terakhir,	 partisipasi	 murid	 perempuan	
yang	 masuk	 SD	 hanya	 sebesar	 49%	
dibanding	 murid	 laki-laki,	 kemudian	 di	
tingkat	SMP	angka	partisipasi	perempuan	
hingga	 46%	dan	 di	 tingkat	 SMA	 kembali	
menurun	 hingga	 41%	 dan	 di	 tingkat	
universitas	 kembali	 menurun	 hingga	
tinggal	33%.		

4. Relevansi	
tingkat	
pendidikan	
dan	 kasus	
kekerasan		

Hasil	kajian	LBH-APIK	Kalbar	tahun	1997-
2003	 menunjukkan	 bahwa	 rendahnya	
pendidikan	 menjadi	 faktor	 utama	
penyebab	 terjadinya	 kekerasan	 terhadap	
perempuan	dan	anak	di	bawah	umur.		

5. Penghasilan	
perempuan		

Interpretasi	 hukum	 perkawinan	 yan	
timpang	 dalam	 UU	 perkawinan	 di	
Indonesia	 yang	 menyebabkan	 bahwa	
perempuan	adalah	ibu	rumah	tangga	dan	
bukan	 pencari	 nafkah	 berimbas	 pada	
aturan	 ketenagakerjaan.	 Akibatnya,	
perempuan	 dianggap	 hanya	 pencari	
nafkah	 tambahan,	 dan	 menerima	 upah	
lebih	 rendah	 dari	 rekannya	 lk	 dan	 tidak	
mendapat	tunjangan.			

6. Diskriminasi	
pasar	kerja		

Data	 dari	 ILO	 menunjukkan	 bahwa	 di	
Indonesia	 dari	 51%	 perempuan	 usia	
produtif	 hanya	 37,2%	 yang	 berhasil	
masuk	 dalam	 angkatan	 kerja.	 Sementara	
itu	 diskriminasi	 upah	 dan	 rawan	
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eksploitas	 juga	 masih	 menjadi	 maslah	
perempuan	bekerja	di	Indonesia.		

7. Kepala	 rumah	
tangga	
perempuan		

Data	 BPS	 tahun	 2000	menunjukkan	 dari	
setiap	10	rumah	tangga	maka	10%nya	di	
kepalai	 oleh	 perempuan,	 dari	 angka	
tersebut	80%	kepala	rumahtangga	adalah	
janda,	 sekitar	 60%	 kepala	 rumah	 tangga	
perempuan	 tidak/belum	 perna	 sekolah	
atau	 tidak	 tamat	 SD	 dan	 sekitar	 10%	
kepala	 rumah	 tangga	 perempuan	 buta	
huruf.	

8. Rumah	tangga	
miskin	

Data	 BPS	 tahun	 1999	 menunjukkan	
bahwa	 jumlah	 rumah	 tangga	 miskin	
berjumlah	 sekitar	 7,78	 juta	 dengan	
komposis	 sekitar	 37,5	 juta	 jiwa	 dimana	
0,96	juta	dikepalai	oleh	perempuan		

Sumber	:	Jurnal	Perempuan	42,	hal.	5,	tahun	2005	

A. Pada	 wilayah	 Kota	 Makassar,	 	 fenomena	
kemiskinan	juga	merupakan	realistas	sosial	yang		signifikan.	
Meskipun	 demikian,	 angka	 kemiskinan	 terlihat	 bergerak	
menurun.	 Merujuk	 data	 BPS	 tahun	 2005	 tercacat	 sekitar	
70.160	KK	miskin	hidup	di	Kota	Makassar,namun	pada	tahun	
2009	ketahun	2010	naik.	sebagaimana	terlihat	dalam	Tabel	2	
berikut.		

	
Tabel	1.2.	Jumlah	Kepala	Keluarga	miskin	di	Kota	Makassar.	

Kecamatan	
Tahun		

2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

1	 Mariso		 3.785	 3.683	 3.693	 3.181	 3.219	 3.219	
2	 Mamajang		 4.181	 4.080	 4.081	 4.087	 3.779	 3.779	
3	 Tamalate		 9.392	 9.157	 9.167	 8.809	 9.267	 9.315	
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4	 Rappocini		 7.184	 7.003	 7.012	 6.295	 6.409	 6.409	
5	 Makassar		 7.057	 6.879	 6.888	 7.491	 6.355	 6.355	
6	 Ujung	Pandang		 724	 705	 707	 713	 644	 644	
7	 Wajo	 991	 971	 971	 972	 859	 859	
8	 Bontoala		 2.652	 2.587	 2.587	 2.498	 2.610	 2.658	
9	 Ujung	Tanah		 5.390	 5.242	 5.260	 4.184	 4.842	 4.842	
10	 Tallo		 10.438	 10.178	 10.184	 9.889	 8.158	 8.158	
11	 Panakkukang		 5.638	 5.489	 5.503	 5.488	 5.873	 5.873	
12	 Manggala		 4.721	 4.599	 4.608	 4.363	 4.258	 4.258	
13	 Biringkanaya	 6.061	 5.895	 5.920	 6.128	 4.060	 4.060	
14	 Tamalanrea		 1.946	 1.888	 1.896	 1.681	 1.763	 1.763	

jumlah		 70.160	 68.356	 68.477	 65.779	 62.096	 62.192	
	
Sumber	data:	Badan	Pemberdayaan		Kota	Makassar,	Tahun	2009.	

	
Pemerintah	 dalam	 menetapkan	 standar	 rumah	 tangga	

miskin	 berdasarkan	 Inpres	 No.	 12	 Tahun	 2005	 tentang	
pelaksanaan		BLT	2005	yang	ditindak	lanjuti	Surat	Mendagri	No.	
541/2708/SJ	tertanggal	24	Oktober	2005.	Indikator	kemiskinan	
yang	digunakan	di	Kota	Makassar	berdasarkan	pada		indikator	(1)	
luas	 lantai	bangunan	tempat	 tinggal	kurang	dari	8m2	perorang;	
(2)	 jenis	 lantai	 bangunan	 rumah	 dari	 tanah,	 bambo	 atau	 kayu	
murahan;	(3)	jenis	dinding	terbuat	dari	bambu	atau	rumbia	yang	
berkualitas	 rendah	 atau	 tembok	 tanpa	 diplester;	 (4)	 tidak	
memiliki	 fasilitas	buang	air	besar	sendiri	 (bersama	orang	 lain);	
(5)	sumber	penerangan	rumah	tangga	tidak	menggunakan	listrik;	
(6)	sumber	air	minum	berasal	dari	sumur;	(7)	bahan	bakar	untuk	
memasak	sehari-hari	adalah	kayu	baker,	arang	dan	minyak	tanah;	
(8)	hanya	mengkomsumsi	daging,	susu	dan	ayam	satu	kali	dalam	
seminggu;	(9)	hanya	membeli	satu	stel	pakaian	dalam	setahun;	
(10)	hanya	makan	sebanyak	satu	kali	atau	dua	kali	sehari;	(11)	
sumber	penghasilan	kepala	rumah	tangga	di	bawah	Rp.	600	ribu	
perbulan;	 (12)	 pendidikan	 kepala	 rumah	 tangga	 tidak	 sekolah	
atau	 tidak	 tamat	 sekolah	 dasar;	 (13)	 tidak	memiliki	 tabungan,	
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Poin	1	sampai	9	adalah	kriteria	KK	sangat	miskin,	poin	1	sampai	
6	 adalah	 miskin	 dan	 poin	 1	 sampai	 3	 adalah	 hampir	 miskin.	
Ukuran	 tersebut	 merupakan	 keriteria	 dari	 BPS	 dan	 digunakan	
oleh	Badan	Pemberdayaan	Kota	Makassar	(BPM)	sebagai	ukuran	
pada	rumah	tangga	miskin	di	Kota	makasar.	Katagorisasi	rumah	
tangga		miskin	berdsarkan	pendapatan	rumah	tangga		perbulan,	
yaitu	(a)	sangat	miskin	kurang	dari	rp	480.000,	(b)	miskin	antara	
Rp	480.000	–	Rp	700.000.,	Dan		(c)	hampir	miskin	yaitu	lebih	dari	
Rp	700.000.		

Salah	 satu	prespektif	 dalam	melihat	 realitas	 kemiskinan	
adalah	 prespektif	 perangkap	 kemiskinan	 dari	 Chambers	
(1983:111)	yang	menekankan	bahwa	terdapat	 lima	unsur	yang	
menjadikan	 sebab	 rumah	 tangga	 miskin	 terjebak	 dalam	
perangkap	 kemiskinan;	 (1)	 Rendahnya	 pendapatan;	 (2)	
kelemahan	 fisik	 (3)	 keterasingan	 atau	 kadar	 isolasi	 (4)	
kerentanan	 (5)	 ketidakberdayaan.	 PKRT	 miskin	 yang	 terjebak	
dalam	 perangkap	 kemiskinan	 akibat	 rendahnya	 pendapatan	
disebabkan	 dikeranakan	 kelemahan	 jasmani	 karena	 kurang	
makan,	 kurang	 gizi	 sehingga	 daya	 tahan	 tubuh	 lemah	 tidak	
berdaya,	 produktifitas	 rendah	 dan	 terbatasnya	 kemampuan,	
keterasingan	tempat	tinggal	jauh	dan	terpencil,	diluar	jangkauan	
komunikasi	 menopang	 kemiskinan	 karena	 bantuan	 informasi	
yang	 mempunyai	 nilai	 ekonomis,	 Kerentanan	 rumah	 tangga	
miskin	 memaksa	 mereka	 untuk	 menjual	 asset	 dan	 menitipkan	
anak	 mereka,	 dan	 ketidak	 berdayaanmereka	 sehingga	 tidak	
punya	akses	teradap	bantuan	sosial	dan	ketidak	berdayaan	untuk	
menuntut	upah	yang	banyak.		

Berdasarkan	 sensus	 penduduk	 	 perempuan	 menjadi	
kepala	rumah	tangga	baik	di	 lihat	dari	fenomena	yang	kita	lihat	
sehari-hari,	 dan	 fakor	 penyebabnya	 adalah:	 1.	 Perceraiaan,	 2.	
Perempuan	ditinggal	merantau,	3.	Ada	suami	namun	lemah	fisik	
sehingga	 tidak	 dapat	 mengeolah	 rumah	 tangga.	 Penulis		
melakukan	pengamatan	 terhadap	 sejumlah	 tipologi	perempuan	
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kepala	 rumah	 tangga	 miskin	 yang	 menjadi	 penanggung	 jawab	
rumah	tangga	di		Kota	Makassar	untuk	mengetahui	kehidupan	(1)	
perempuan	 kepala	 rumah	 tangga	 miskin	 yang	 berstatus	 janda	
yakni	perempuan	yang	telah	ditinggal	mati	atau	cerai	hidup,(2)	
Perempuan	 cerai	 hidup	 yakni	 karena	 kemiskinan	 untuk	
melepaskan	tanggung	jawab	maka	suami	memberi	talak.	

Merekapun	 memerankan	 sejumlah	 peran,	 baik	 sebagai	
kepala	rumah	tangga	dan	sebagai	ibu	rumah	tangga.	Perempuan	
ini	harus	menanggung	sejumlah	anggota	keluarga,	dengan	segala	
keterbatasan	 yang	 dimiliki	 baik	 dari	 pendidikan	 dan	
keterampilan	 serta	 fisik	 yang	 lemah/umur	 yang	 sudah	 tua	dan	
mereka	masuk	 dalam	 perangkap	 kemiskinan,	 sehingga	mereka	
melakukan	 berbagai	 strategi	 untuk	 bertahan	 hidup.	 Strategi	
bertahan	hidupnya	yang	dimaksud	adalah	kemampuan	seseorang	
dalam	menerapkan	seperangkat	cara	untuk	mengatasi	berbagai	
masalah	yaitu	mereka	melakukan	pekerjaan-pekerjaan	alternatif	
yang	 biasnya	 dilakukan	 oleh	 pria	 misalnya(	 menjadi	 buruh	
bangunan,	 menarik	 becak	 dengan	 memungut	 barang	 bekas,	
penjual	 sayur	 keliling,	 menawarka	 jasa	 mencuci	 pakaian	 dari	
rumah	 kerumah,sanro-sanro,	 penjual	 musiman	 ),	 pinjam	 pada	
tetangga,	mengharapkan	bantuan	dari	program	anti	kemiskinan		
dan	 menyiasati	 dengan	 makan	 dua	 kali	 sehari	 agar	 dapat	
bertahan	agar	tetap	survive	.	

Berdasarkan	 uraian-uraian	 tersebut	 di	 atas,	 penulis	
tertarik	 untuk	 mengungkap	 tentang	 kehidupan	 perempuan	
sebagai	 kepala	 rumah	 tangga	 atau	 PKRT	 (women-headed	
household)	miskin	secara	de	jure	dan	de	facto	,sebagai	pemimpin	
dalam	 keluarga,	 orang	 yang	 berkuasa	 dalam	 pengambilan	
keputusan,	mencari	 nafkah	bagi	anggota	demi	mencapai	 tujuan	
kebaikan	dan	kebahagian	keluarga	dengan	mengelolah	asset	dan	
kapabilitas	 individu	 maupun	 keluarga	 yang	 	 terbatas	 dalam	
menghadapi	 tekanan	 (shock)	 yaitu	 bencana	 alam	 (	 banjir	 dan	
kemarau)	 dan	 menghadapi	 guncangan	 (stress)	 yaitu	 kenaikan	



Strategi Bertahan Hidup Perempuan Kepala Rumah Tangga Miskin 

 

13 

bahan-bahan	kebutuhan	pokok	dan	kenaikan	harga	BBM,	konflik	
sosial.	 Oleh	 karena	 itu,	 permasalahan	 pokok	 dalam	 penelitian		
disini	adalah	perempuan	kepala	rumah	tangga	miskin	yang	masuk	
dalam	 perangkap	 kemiskinan.	 Maka	 penelitian	 ini	 dirancang	
untuk	 mengetahui/memahami	 dan	 mengungkapkan	 secara	
mendalam	kehidupan	perempuan	kepala	 rumah	 tangga	miskin,	
profil	kehidupan	perempuan	kepala	rumah	tangga	miskin,	 latar	
belakang,	 asal-usul	 pekerjaan,	 kondisi	 lingkungan,	 bagaimana	
masuk	mereka	masuk	perangkap	kemiskinan,dan	siasat	strategi	
bertahan	 hidup	 dengan	 mengelolah	 aset	 dan	 kapabilitas	 yang	
mereka	 punyai	 misalnya	 	 aset	 nyata	 (simpanan	 seperti	 emas,	
sumber	 daya	 alam,makan,	 tanah,	 air,	 binatang	 ternak	 	 dan	
tabungan)	dan	aset	tidak	nyata		(kesepatan	untuk	menggunakan	
sumber,	 pekerjaan,	 hak/kesempatan,	 informasi),	 sedangkan	
mengelolah	kapabilitas		yang	di	maksud	adalah	kaabilitas	rumah	
tangga	 dalam	menghadapi	 goncangan	 (	 misalnya	 banjir,	 panen	
yang	gagal),	dan	tekanan(	misalnya	harga-harga	naik,	demo-demo	
dijalan).		

	
Selanjutnya,	 Petanyaan	 yang	 muncul	 untuk	 segera	

dijawabberkaitan	 dengan	 	 strategi	 bertahan	 hidup	 perempuan	
kepala	rumah	tangga	miskin	adalah	sebagai	berikut:	
(1).		 Bagaimana	karakteristik	dari	perangkap	kemiskinan	yang	

melanda		perempuan	kepala	rumah	tangga	miskin	di	Kota	
Makassar?	

(2).		 Bagaimana	 	 asset	 dan	 kapabilitas	 yang	 dimiliki	 oleh		
perempuan	kepala	rumah	tangga	miskin	di	Kota	makassar?		

(3).	 Bagaimana	 strategi	 bertahan	 hidup	 yang	 ditempuh	
perempuan	 kepala	 rumah	 tangga	 miskin	 dalam	
mengahadapi	perangkap	kemiskinan	di	Kota	makassar	?		
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PERSPEKTIF  

KEMISKINAN 
 

 
	
	
	
	
	
	
	

engertian	 kemiskinan	 sangat	 beragam,	 mulai	 dari	
pngertian	 yang	 terbatas	 pad	 ketidak	 mampuan	 untuk	
memenuhi	 kebutuhan	 komsumsi	 dasar	 	 pengertian	 luas	

yang	 memasukan	 komponen	 sosial	 dan	 moral.	 Pengertian	
kemiskinan	telah	diperluas	sejak		tahun	1990-an	di	mana	ia	tidak	
hanya	 dikaitkan	 denga	 tingkat	 pendapatan,	 sudut	 pemenuhan	
komsumsi	dan	pemenuhan	pangan	pertahun,	tapi	juga	mencakup	
ketidakmampuan	 dibidang	 kesehatan,	 pendidikan	 dan	
perumahan.	

Dalam	 penelitian	 ini	 prespektif	 kemiskinan	 yang	 di	
focuskan	pada	faktor	eksternal	(struktur)	yaitu	kemiskinan	yang	
diakibatkan	 oleh	 faktor-faktor	 dari	 luar	 individu	 si	 miskin,	
kemudian	 kemiskinan	 yang	 disebabkan	 oleh	 faktor-faktor	

P	

2
1 
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internal	(budaya	kemiskinan),	dan	kemiskinan	yang	disebabkan	
oleh	 perangkap	 kemiskinan	 (deprivation	 trap)	 dimana	 orang	
miskin	 masuk	 pada	 lingkaran	 kemiskinan/	 perangkap	
kemiskinan	yaitu	(1)	rendahnya	pendapatan,	(2)	kelemahan	fisik,	
(3)	 keterasingan,	 (4)	 kerentanan,	 (5)	 ketidak	 berdayaan,	
Prespektif	utama,	dalam	menganalisis	penelitian	ini.					

		Prespektif	 struktural/eksternal	 berasumsi	 bahwa	
kemiskinan	 yang	 melanda	 setiap	 individu	 atau	 kelompok	
masyarakat,	 lebih	diakibatkan	oleh	pengaruh	yang	berasal	 dari	
luar	 individu	 atau	 kelompokmasyarakat	 itu	 sendiri.	 faktor	
eksternal	 yaitu	 datangnya	 datang	 dari	 luar	 kemampuan	 orang	
yang	bersangkutan	misalnya	birokrasi	atau	peraturan-peraturan	
resmi	yang	menghambat		memanfatkan	sumber	daya				

Kemiskinan	 struktur	 menurut	 Sumarjan	 (1980;3-13)	
adalah	 kemiskinan	 yang	 diderita	 suatu	 golongan	 masyarakat,	
karena	 struktur	 sosial	 masyarakat	 itu,	 tidak	 dapat	 ikut	
menggunakan	 sumber-sumber	 pendapatan	 yang	 tersedia	 bagi	
mereka.	 Secara	 teoritis,	 kemiskinan	 struktural	 dapat	 diartikan	
sebagai	suasana	kemiskinan	yang	dialami	oleh	suatu	masyarakat	
yang	 penyebab	 utamanya	 bersumber	 dan	 oleh	 karena	 dapat	
dicari	pada	struktur	sosial	yang	berlaku	adalah	sedemikian	rupa	
kedaannya	 sehingga	mereka	yang	 termasuk	ke	dalam	golongan	
miskin	 tampak	 tidak	 berdaya	 untuk	 mengubah	 nasibnya	 dan	
mampu	memperbaiki	hidupnya.	Kemiskinan	struktural	biasanya	
terjadi	 didalam	 satu	 masyarakat	 di	 mana	 terdapat	 perbedaan	
yang	tajam	antara	yang	hidup	melarat	dan	yang	hidup	mewah	dan	
kaya	 raya.	 mereka	 itu	 merupakan	 mayoritas	 dari	 masyarakat,	
namun	 dalam	 realitanya	 tidak	 mempunyai	 kekuatan	 apa-apa	
untuk	memperaiki	nasib	hidupnya.	

	Golongan	 yang	 menderita	 kemiskianan	 struktural	 itu,	
misalnya	 terdiri	 dari	 para	 petani	 yang	 tidak	 memiliki	 tanah	
sendiri	atau	kaum	migran	di	kota	yang	bekerja	di	sektor	informal	
dengan	 hasil	 yang	 tidak	 mencukupi	 untuk	 memberi	 makan	
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kepada	 dirinya	 sendiri	 dan	 keluarganya	 .Termasuk	 golongan	
miskin	 lain	 adalah	 kaum	 buruh,	 pedagang	 kaki	 lima,	 penghuni	
pemukiman	 kumuh,	 pedagang	 asongan.	 Jadi	 kemiskinan	
struktural	adalah	kemiskinan	yang	disebabkan	oleh	struktur	atau	
tatanan	 yang	 tidak	 menguntungkan	 karena	 tatanan	 tersebut	
melanggengkan	kemiskinan	dalam	masyarakat.	 	

Menurut	Mas’oed	(1999)	bahwa	kemiskinan	bukan	hanya	
dalam	pengertian	subsistensi,	tetapi	juga	pengertian	yang	relatif	
lebih	 luas.	 Kemiskinan	 dapat	 di	 klasifikasi	 menjadi	 lima	 jenis	
yaitu;	 (1)	 Kemiskinan	 “interstitif”	 yaitu	 kemiskinan	 yang	
disebabkan	 kondisi	 deprivasi	 materil	 dan	 alienasi,	 mendorong	
timbulnya	kantong-kantong	kemiskinan	yang	dikelilingi	oleh	para	
pemilik	kekayaan,	kekuasaan	dan	asset	lain	yg	lebih	besar	 ;	 (2)	
Kemiskinan	 “periferal”	 yaitu	 kemiskinan	 yang	 terdapat	 di	
wilayah-wilayah	 pinggiran	 dan	 akibat	 deprivasi	 material	 yang	
berlangsung	dalam	keadaan	isolasi	dan	alienasi	:	(3)	Kemiskinan	
“overcroding”	 yaitu	 deprivasi	 meterial	 akibat	 desakan	
kependudukan	 dan	 kelangkaan	 sumber	 daya	 akan	 mendorong	
timbulnya	 alienasi	 ;	 (4)	 Kemiskinan	 “sporadik”	 atau	 traumatik	
yaitu	timbul	akibat	kerentanan	terhadap	bencana	alam	(	misalnya	
kemarau	panjang),	hilangnya	pekerjaan	dan	ketidak	amanan	yang	
berkembang	menjadi	endemik	;	(5)	Kemiskinan	“endemik”	dapat	
timbul	 akibat	 isolasi,	 alienasi,	 deprivasi	 teknologis,	
ketergantungan	dan	kelangkaan	asset	(Mas’ud,1999).		
	 	Ke	 lima	tipe	kemiskinan	yang	dijelaskan	ini	merupakan	
tipe	 kemiskinan	 struktural.	 Dilihat	 dari	 sebabnya,	 kemiskinan	
struktural	 terkait	 dengan	 kemiskinan	 sumberdaya	 ekonomi.	
Menurut	Mas’oed	(1999)	secara				terperinci	menjelaskan	bahwa:	

“Kemiskinan	 buatan	 (kemiskinan	 struktural)	 lebih	 banyak	
diakibatkan	oleh	munculnya	kelembagaan	(seringkali	akibat	
modernisasi)	yang	membuat	anggota	masyarakat	tidak	dapat	
menguasai	 sumberdaya,	 sarana	dan	 fasilitas	 ekonomi	 yang	
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ada	 secara	 merata,	 Misalnya,	 walaupun	 berbagai	 sumber	
ekonomi,	 apabila	 dibagi	 dengan	 merata,	 tersedia	 cukup	
untuk	 semua,	 nyatanya	 banyak	 anggota	 masyarakat	 yang	
sama	sekali	tidak	punya	kesempatan	untuk	memperolehnya	
karena	struktur	yang	mengkungkung	mereka	tidak	memberi	
kemungkinan	 untuk	 itu.	 Karena	 itu	 kemiskinan	 seperti	 ini	
disebut	juga	kemiskinan	struktural”.	

	
Mengenai	 kemiskinan	 struktural,	 Pasaribu	 dkk.	 (1985)	

dalam	 Sosiologi	 Pembangunan,	 mengatakan	 bahwa	 dimensi	
kemiskinan	 dalam	 soal	 sosial	 ekonomi	 mencakup	 permasalah-
permasalahan	 sebagai	 berikut:	 (1)	 Pola	 relasi	 antara	 manusia	
(subyek)	dengan	sumber-sumber	kemakmuran	ekonomi,	seperti	
dengan	 alat-alat	 produksi,	 fasilitas-fasilitas	 dari	 negara,	
perbaikan	 dan	 kekayaan	 sosial.	 Apakah	 ia	memiliki,	 menyewa,	
bagi	 hasil,	 dan	 gampang	 atau	 sulit	 ia	 berakses	 pada	 fasilitas-
fasilitas	negara/perbankan	dan	sebagainya;	(2)	Pola	relasi	antara	
manusia	(subyek)	dengan	hasil	produksi.	Masalah	distribusi	hasil,	
masalah	 apakah	 yang	 diperolehnya	 sesuai	 dengan	
pengorbanannya	atau	tidak	dan	apakah	ia	memperoleh	apa	yang	
diperlukan	 sesuai	 kelayakan	 derajat	 hidup	 manusiawi	 dan	
sebagainya;	(3)	Pola	relasi	antara	subyek/komponen-komponen	
sosial	 ekonomi,	 dalam	 keseluruhan	 mata	 rantai	 kegiatan	 dan	
bangunan	sistem	produksi”	

Berdasarkan	 uraian	 tersebut	 di	 atas,	 maka	 pengertian	
kemiskinan	struktural	yang	bersumber	dari	faktor	struktur	sosial	
ekonomi	yang	dimaksud	dalam	hubungannya	dengan	penelitian	
ini	 adalah	 kemiskinan	 yang	 disebabkan	 karena	 tatanan	
kehidupan	yang	tidak	adil	yang	rnenyebabkan	sekelompok	orang	
tidak	 memiliki	 akses	 atau	 kemampuan	 untuk	 menguasai	
sumberdaya	yang	sebenarnya	tersedia	untuk	semua.	Kemiskinan	
keluarga	 antara	 lain	 penyebabnya	 antara	 lain;	 laki-laki	
berimigrasi	 keluar	dari	desanya	mencari	 pekerjaan,	 perceraian,	
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sehingga	perempuan	harus	menjadi	kepala	rumah	tangga	dengan	
pendidikan	 yang	 rendah,	 ketrampilan	 yang	 terbatas	 sehingga	
mereka	 senantiasa	 kesulitan	 mendapat	 akses	 sumberdaya	
ekonomi	 seperti	 akses	 pada	 pemilikan	 tanah,	 modal,informasi	
dan	 pasar	 kerja.	 Dimensi	 kemiskinan	 perempuan	 sangat	 bias	
gender,	 mudah	 ditemui	 dalam	 kebijakan	 struktural,	 dimana	
dilihat	 perbedaan	 efek	 kebijakan	 yang	 memihak	 kaum	
perempuan.			

Pendekatan	 kultur/internal	 berasumsi	 bahwa	
kemiskinan	 yang	 menimpa	 setiap	 individu	 atau	 kelompok	
masyarakat,	bersumber	dari	dalam	individu	atau	masyarakat	itu	
sendiri	 berkaitan	 dengan	 budaya	 yang	 dianutnya.	 Kemiskinan	
cultural	atau	budaya	kemiskinan	terjadi	akibat	adanya	nilai-nilai	
yang	dianut	oleh	masyarakat	atau	individu	yang	bersangkutan	hal	
ini	 ditemukan	 apabila	 situasi	 kemiskinan	 telah	 terlalu	 lama	
mencekam	 suatu	 kelompok	 sehingga	 terbentuk	 budaya	
kemiskinan	

Budaya	 kemiskinan	 (	 culture	 of	 poverty	 )	 yang	
dikemukakan	oleh		Lewis	(1961),	yang	merupakan	hasil	studinya	
dalam	 	 memahami	 kemiskinan	 di	 perkotaan	 Amerika	 Latin,	
menekankan	 bahwa	 	 	 kemiskinan	dapat	muncul	 sebagai	 akibat	
dari	 nila-nilai	 kebudayaan	 yang	 dianut	 oleh	 kaum	 miskin	 itu	
sendiri.	Keadaan	ini	berakar	dari	kondisi	lingkungan	yang	serba	
miskin	dan	diturunkan	dari	genersi	ke	generasi.	Dengan	kata	lain,	
kaum	 miskin	 telah	 memasyarakatkan	 nilai-nilai	 dan	 perilaku	
kemiskinan.	 Akibatnya	 perilaku	 tersebut	 melenggengkan	
kemskinan	 mereka	 ,sehingga	 masyarakat	 yang	 hidup	 dalam	
kebudayaan	 kemiskinan	 sulit	 membebaskan	 diri	 dari	
pengaruhnya.	 Penelitian	 Lewis	 ini	 ahirnya	 memberikan	
kesimpulan	tentang	bagaimana	sebuah	budaya	kemiskinan	telah	
terbentuk	 di	 lingkungan	 kelompok	 masyarakat	 Amerika	 Latin	
yang	 ditandai	 dengan	 ciri-ciri	 sebagai	 berikut	 ;	 (1)	 Rendahnya	
tingkat	 partisipasi	 kaum	 miskin	 dalam	 lembaga	 masyarakat	
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merupaka	 salah	 stu	 ciri	 terpenting	 kebudayaan	 kemiskinan.	
Mereka	tidak	banyak	menjadi	anggota	organisasi	buruh	maupun	
anggota	suatu	partai	politik,	Tidak	banyak	memanfaatkan	bank,	
rumah	sakit,	 toserba,	mesium	dan	sebagainya;	(2)	Pada	 tingkat	
komunitas	 lokal,	 masyarakat	 berbudaya	 kemiskinan	 ditandai	
dengan	 rumah-rumah	 bobrok	 ,penuh	 sesak,	 bergerombol	 dan	
rendahnya	 tingkat	organisasi	di	 luar	keluarga	 inti	dan	keluarga	
luas;	(3)	Pada	tingkat	keluarga,	ditandai	oleh	masa	kanak-kanak	
yang	singkat	,kurang	pengasuhan	orang	tua,	cepat	dewasa	,hidup	
bersama	 atau	 kawin	 bersayarat,	 tingginya	 tingkat	 perpisahan	
antara	 ibu	dan	anak,kecendrungan	 ke	 aah	 keluarga	matrelinier	
dengan	akibat	semakin	banyaknya	hubungan	sanak	keluarga	ibu;	
(4)	 Pada	 tingkat	 indivdu	 ,ciri-ciri	 yang	 utama	 adalah	 kuatnya	
perasaan	tak	berharga	,tidak	berdaya,ketergantungan	dan	rendah	
diri;	 (5)	 Tingginya	 tingkat	 kesengsaaraan	 karena	 beratnya	
penderitaan	 ibu,	 sift	 suka	 membual,	 lemahnya	 struktur	
pribadi,kekacauan	dalam	identitas		berdasarkan	perbedaan	jenis	
kelamin,	kurang	kendali	diri	,dorongan-dorongan	nafsu,	kuatnya	
orientasi	 masa	 kini	 serta	 ketidak	 sabaran	 dalam	 hal	 menunda	
keinginan	dan	 rencana	masa	 depan,	 perasaan	 tak	berguna	 dan	
pasrah;	 (6)	 Berorientasi	 pada	 kejadian-kejadian	 dalam	 batas-
batas	 provinsi	 dan	 lokal	 serta	 tidak	 mempunyai	 kesadaran	
sejarah.	Mereka	hanya	tau	kesulitan-kesulitan	kondisi	setempat,	
lingkungan	tetangga	dan	cara	hidup	merek	sendiri	.Mereka	tidak	
mempunyai	 kesadaran	 kelas	 meskipun	 sebenarnya	 mereka	 itu	
sangat	 sensitif	 terhadap	 perbedaan-perbedaan	 status	 (	 Lewis	
dalam	Suparlan;	7	–	11)	.	

	Galbraith	 (dalam	 Henslin;	 2005)	 berargumen	 bahwa	
beberapa	 bangsa	 dilumpuhkan	 oleh	 adanya	 suatu	 kebudayaan	
kemiskinan,	 yaitu	 suatu	 cara	 hidup	 yang	 mengabadikan	
kemiskinan	dari	satu	generasi	ke	generasi	berikutnya.	Sebagian	
orang	miskin	 di	 dunia	 hidup	 dikawasan	 pedesaan.	 	 Kehidupan	
marginal	 mereka	 tidak	 memberikan	 mereka	 peluang	 untuk	
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kesalahan	atau	resiko	sehingga	mereka	tetap	berpegang	dengan	
erat	 pada	 cara-cara	 tradisional	 yang	 sudah	 teruji.	 Agama	
merekapun	mengajarkan	untuk	menerima	situasi	mereka,	karena	
agama	 mereka	 mengajarkan	 fatalistik	 atau	 fatalisme	 yaitu	
kepercayaan	 bahwa	 posisi	 seorang	 individu	 dalam	 hidup	
merupakan	kehendak	tuhan.	 	

	Perangkap	Kemiskinan	merupakan	yang	lahir	dari	suatu	
proses	 panjang	 yang	 melibatkan	 tarik	 menarik	 serta	 interaksi	
berbagai	faktor.	Kemiskinan	muncul	bukan	sebagai	sebab,	tetapi	
sebagai	 akibat	 adanya	 ketidakadilan,	 ketimpangan	 serta	
ketergantungan	 dalam	 struktur	 masyarakat.	 Oleh	 sebab	 itu	
defenisi	 kemiskinan	 yang	 di	 kemukakan	 oleh	 Chambers	
(1983:111-112	 ),	 cukup	 relevan	 dalam	 menganalisis	 kondisi	
perempuan	kepala	rumah	tangga	miskin.	Chambers	mengatakan	
bahwa	inti	dari	masalah	kemiskinan	seberarnya	terletak	apa	yang	
disebut	dengan	Deprivation	Trap	atau	“	perangkap	kemiskinan	“	
pandangan	ini	secara	rinci	dinyatakan	sebagai	berikut:	

“still	 examining	 poor	 husehold	 and	 immediate	
environment	 we	 can	 see	 that	 these	 clusters	 of	
disadvantages	interlock.	This	is	variously	described	as	the	
vicious	circle	of	poverty,	the	syndrome	of	poverty	and	the	
poverty	 trap.	We	 can	 go	 further	 than	 saying	people	 are	
poor	because	they	are	poor.	Linking	the	five	clusters	gives	
twenty	possible	causal	relations,	which	in	their	negative	
forms	 interlock	 like	 a	 web	 to	 trap	 a	 people	 in	 their	
deprivation.	The	strenght	of	these	linkages	varies,but	they	
can	be	 illustrated	by	starting	with	each	clusters	 in	 turn.	
Poverty	 is	 strong	 determinantof	 the	 others.	 Poverty	
contributes	to	physical	weakness	through	lack	of	a	food,	
small	bodies,	malnutrition	lading	to	low	immune	reponse	
to	infections,	and	inability	to	pay	the	cost	of	schooling,	to	
buy	a	radio	or	a	bicycle,	to	afford	to	travel	to	look	for	work,	
or	 to	 live	 near	 the	 village	 centre	 or	 a	 main	 road;	 to	
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vulnerability	through	lack	of	assets	to	pay	large	axpenses	
or	to	meet	contigencies;	and	powerlessness	because	lack	
of	wealth	goes	with	low	status:	the	poor	has	no	voice”.	
	
	
Dari	pemahaman	diatas,	berbagai	aspek	yang	melingkupi	

masyarakat	 miskin,	 satu	 dan	 lainnya	 terjalin	 dalam	 suatu	
kerangaka	 yang	 disebut	 “perangkap	 kemiskinan”	 (deprivation	
Trap)	sebagaimana	dapat	disajikan	dalam	bagan	sebagai	berikut:	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
									
	

Gambar	2.1	
“The	Deprivation	Trap”	of	Poverty	

	
									Sumber	:	Chambers	1993	:	112	

Chambers	 mengatakan	 bahwa	 perangkap	 kemiskinan	
terdiri	dari	 lima	unsur	yaitu	;	(1)	Rendahnya	pendapatan	yaitu;	
penghasilan	 yang	 terbatas	 dan	 mengakibatkan	 kelemahan	
jasmani	karena	kurang	makan	sehingga	menghasilkan	tubuh	yang	
lebih	 kecil,	 menjadi	 rentan	 terhadap	 keadaan	 darurat	 atau	
kebutuhan	mendesak	karena	 tidak	mempunyai	 kekayaan	maun	
asset;	(2)	Kelemahan	Fisik	(phsical	weakness)	yaitu;	tubuh	yang	
cacat	 atau	 tidak	 sehat	 sehingga	 tingkat	 produktivitas	 rendah,	

Ketidak 
Berdayaan 

Keterasingn Kerentanan 

Kemiskinan Kelemahan  
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tidak	 mampu	 menggarap	 lahan,	 bekerja	 lama	 dan	 upah	 yang	
rendah.	 Kepada	 perempuan	 miskin	 dengan	 tubuh	 yang	 lemah	
dimana	 kewajibannya	 mengurus	 anak	 dan	 rumah	 tangga	
menjadikannya	 tidak	 berdaya	 karena	 kekurangan	 tenaga	 dan	
waktu;	 (3)	 Keterasingan	 atau	 kadar	 isolasi	 (isolation)	 yaitu;	
karena	 bertempat	 tinggal	 yang	 jauh,	 tidak	 berpendidikan	
menopang	 kemiskinan	 :	 pelayanan	 pemerintah,seorang	 buta	
huruf	menjauhkan	dari	informasi	yang	mempunyai	nilai	ekonomi.	
isolasi	bergandengan	dengankelemahan	jasmani.;	(4)	Kerentanan	
(vulnerability)	 yaitu;	 karena	 	miskinan	 sehingga	 rumah	 tangga	
miskin	terpaksa	menjual	atau	menggadaikan	kekayaan	yang	ada,	
atau	menitipkan	anaknya	 kekeluarga	 atau	menitipkan	 ke	 panti	
asuhan;	(5)	Ketidakberdayaan	(powerlessnes)	yaitu	merupakan	
proses	 pemiskinan	 dalam	 berbagai	 bentuk	 karena	
ketidakberdayaan	sehingga	tidak	punya	akses	tarhadap	bantuan	
pemerintah	 atau	 terhambat	 memperoleh	 bantuan,	 ketebatasan	
kemampuannya	menuntut	upah	yang	layak.		

Kelima	 unsur	 ini	 sering	 kali	 saling	 berkait	 satu	 dengan	
yang	 lain	 dalam	 satu	 jalinan	 interaksi	 timbal	 balik,	 sehingga	
merupakan	perangkap	kemiskinan	yang	benar-benar	berbahaya	
dan	mematikan	peluang	hidup	masyarakat	atau	keluarga	miskin.	
Lima	perangkap	kemiskinan	 ini	merupakan	kondisi	 nyata	 yang	
ada	pada	masyarakat	miskin	di	negara	berkembang.	Dari	kelima	
unsur	 tersebut	 kerentanan	 	 dan	 ketidakberdayaan	 menurut	
Chambers	 perlu	mendapat	 perhatian	 yang	 utama	 .	 Kerentanan	
dapat	 dilihat	 dari	 ketidak	 mampuan	 keluarga	 miskin	 	 untuk	
menyediakan	 sesuatu	 guna	menghadapi	 situasi	 darurat	 seperti	
datangnya	 bencana	 alam,	 kegagalan	 panen,	 atau	 penyakit	 yang	
tiba-tiba	 menimpa	 keluarga	 miskin	 itu.	 Atau	 dapat	 dikatakan	
bahwa	 kerentanan	 merupaka	 kondisi	 dimana	 suatu	 keluarga	
miskin	 tidak	 memiliki	 kesiapan	 baik	 mental	 maupun	 material	
dalam	menghadapi	situasi	sulit	yang	dialaminya	Karentanan	ini	
sering	menimbulkan	 kondisi	memprihatikan	 yang	menyebakan	
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keluarga	 miskin	 harus	 menjual	 harta	 benda	 dan	 asset	
produksinya	sehingga	mereka	makin	rentan	tidak	berdaya.	

Ketidakberdayaan	 rumah	 tangga	 miskin	 salah	 satunya	
tercermin	 dalam	 kasus	di	mana	 elit	 kelurahan	 atau	 kecamatan	
dengan	 seenaknya	 mengfungsikan	 diri	 sebagai	 oknum	 yang	
menjaring	bantuan	yang	sebenarnya	di	peruntukan	untuk	orang	
miskin.	Ketidakberdayaan	rumah	tangga		miskin	di	kesempatan	
yang	lain	mungkin	di	manifestasikan	dalam	hal	seringnya	keluaga	
atau	rumah	tangga	miskin	di	tipu	dan	di	tekan	oleh	orang	yang	
memiliki	 kekuasaan.	 Ketidak	 berdayaan	 sering	 pula	
mengakibatka	terjadinya	bias	bantuan	kepada	orang	miskin	pada	
kelas	 di	 atasnya	 yang	 seharusny	 tidak	 berhak	 memperoleh	
subsidi	(Soetrisno	1998:20-21)	

Ketidakberdayaan	merupakan	situasi	dan	kondisi	di	mana	
orang	miskin	harus	menyerah	dengan	keadaan,	dan	menimbulkan	
kesadaran	 sabagai	 orang	 miskin	 yang	 terlilit	 oleh	 keadaan	 itu	
sendiri	 dalam	memapankan	 	 nasib	 tidak	 beruntung.	 Akibatnya	
mereka	membiarkan	diri	pada	situasi	penuh	ketidak	berdayaan	
dengan	 daya	 tawar	 rendah	 dalam	 negoisasi	 dengan	 siapapun,	
termasuk	dengan	keputusan	politik.Itula	sebabnya	warga	miskin	
tidak	 perna	 berdaya	 dengan	 kebijakan	 pemerinta,	 sekalipun	
kebijakan	itu	sangat	merugikanya.		

Seseorang	atau	sebuah	keluarga	pada	rumah	tangga	yang	
kepalai	 oleh	 perempuan	 acapkali	 mampu	 tetap	 survive	 dan	
bahkan	bangkit	kembali	apa	bila	mereka	memiliki	 jaringan	atau	
pranata	 sosial	 yang	 melindungi	 atau	 menyalamatkanny,namun	
hal	 ini	 sangat	 berbeda	 pada	 masyarakat	 miskin	 kota.	 Karena	
keluarga	atau	rumah	tangga	yang	jatuh	pada	lingkaran	setan	atau	
perangkap	 kemiskinan,	 mereka	 umumnya	 sulit	 untuk	 bangkit	
kembali.	Seseorang	yang	dibelit	perangkap	kemiskinan	acapkali	
tidak	bisa	ikut	menikmati	hasil	pembangunan	dan	justru	menjadi	
korban	 pembangunan	 ,rapuh,	 tidak	 atau	 sulit	 mengalami	
peningkatan	 kwalitas	 kehidupan	 dan	 bahkan	 acapkali	 justru	
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mengalami	 penurunan	 kualitas	 kehidupan.	 Orang	 miskin	
mengalami	 deprivasi	 tetap,	 	 terutama	 dalam	 kerentanan	 dan	
ketidakberdayaan.	 Kerentanan	 dan	 ketidakberdayaan	 yang	
dialami	 oleh	 orang	 miskin	 merupakan	 konstruksi	 sosial	 yang	
terjadi	 sebagai	 akibat	 struktur	 ekonomi	 politik	 dan	 budaya.	
Secara	konseptual	 terdapat	beberapa	ciri	kemiskinan	yaitu:	 (1)	
ketidakmampuan	memenui	 kebutuhan	 dasar;	 (2)	 ketidakadaan	
akses	terhadap	kebutuhan	hidup	dasar	lainnya,	(3)	ketidakadaan	
jaminan	masa	depan,	 (4)	 kerentanan	terhadap	goncangan	yang	
bersifat	 individual	 maupun	 massa;	 (5)	 rendahnya	 kualitas	
sumberdaya	 alam;	 (6)	 ketidakterlibatan	 dalam	 kegiatan	 sosial	
masyarakat;	 (7)	 ketiadaan	 Akses	 terhadap	 lapangan	 kerja	 dan	
mata	pencaharian	yang	berkesinambungan;	(8)	ketidakmampuan	
berusaha	 karena	 cacat;	 (9)	 ketidakmampuan	 dan	
ketidakberuntungan	sosial	(Suharto,	2006:132).		

Agar	 suatu	komunitas	 atau	mayarakat	mampu	bertahan	
hidup	 dan	 berjuang	 keluar	 dari	 perangkap	 kemiskinan,	
diperlukan	sebagai	sarana	utama	dalam	ekonomi	keluarga.	 Jika	
basis	kekuatan	ekonomi	keluarga	runtuh	dan	tidak	dimiliki	oleh	
masyarakat	 atau	 keluarga,	 maka	 dapat	 dipastikan	 proses	
kemiskinan	akan	sedikit	demi	sedikit	masuk	kedalam	kehidupan	
keluarga,	 Pandangan	 	 semacam	 ini	 seperti	 dikemukakan	 oleh	
Friedmann	(1979:66-69).		
Menurut	 Friedmann,	 kemiskinan	 dapat	 dipahami	 sebagai	
fenomena	ketidak	samaan	untuk	mengakumulasi	basis	kekuasaan	
sosial.	 Pemikiran	 ini	 telah	 memberikan	 kontribusi	 bagi	
munculnya	persepsi	 baru	yang	berarti	 bagi	masyarakat	miskin.	
Dilihat	 dari	 pembangunan	 alternatif	 ,	 masyarakat	 miskin	 oleh	
negara	 tidak	 lagi	 dianggap	 sebagai	 penyakit,	 tetapi	 dianggap	
sebagai	masyarakat.	Model	 ini	menempatkan	ekonomi	keluarga	
sebagai	 pusat	 kekuatan	 sosial	 	 yang	 dapat	 di	 ukur	 dan	
dibandingkan.	 Oleh	 karena	 itu	 kekuatan	 masyarakat	 pada	
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akhirnya	diukur	dengan	akses	kekeluargaan	yang	berbeda-beda	
pada	basis	kekuatan	sosial.	

Lebih	 lanjut	 Friedmann	 (1979)mengidentifikasi	 delapan	
dasar	kekuatan	sosial	sebagai	suatu	sarana	dasar	yang	 tersedia	
dalam	 ekonomi	 keluarga	 untuk	 ketertunjangan	 hidup	 dan	
kelangsungan	mata	pencahariannya,	yaitu;	(1)	Pertahanan	ruang	
hidup	 	 sebagai	 dasar	 wilayah	 ekonomi	 keluarga,	 pertahanan	
hidup	mencakup	ruang	fisik	dimana	anggota	keluarga	memasak,	
makan,	tidur	dan	jaminan	perlindungan	terhadap	barang-barang	
milik	pribadi.	 Dalam	 pengertian	 yang	 lebih	 luas	 disebut	 rumah	
yang	disosialisasikan	 serta	dukungan	aktivitas	dukungan	hidup	
lainnya	yang	membutuhkan	tempat:	(2)	Waktu	luang.	Waktu	yang	
terdapat	 pada	 keluarga	 ekonomi	 tidak	mampu	dan	merupakan	
waktu	 diatas	 waktu	 yang	 diperlukan	 untuk	 menambah	 nafkah	
pekerjaan;	 (3)	 Pengetahuan	 dan	 Keterampilan.	 Tingkat	
pendidikan	dan	penguasaan	keterampilan	khusus	dalam	ekonomi	
sangat	 menguntugkan	 untuk	 mempertinggi	 prospek	 jangka	
panjang	 ekonomi	keluarga;	 (4)	 Informasi	 yang	 tepat.	 Informasi	
yang	 akurat	dan	 rasional	 ini	 berhubungan	dengan	 kemampuan	
keluarga	dalam	memenuhi	kebutuhan	hidup;	(5)	Orgnisasi	sosial.	
Termasuk	organisasi	formal	dan	informal	berasal	dari	keluarga;	
(6)	Jaringan	sosial.	Keluarga	merupakan	jaringan	kerja	horizontal	
yang	 luas	 (keluarga,	 teman,	 tetangga).	 Jaringan	 kerja	 vertikal	
melewati	 tingkat	 sosial	 untuk	memperbaiki	 adanya	 perubahan	
keluarga	 dengan	 kekuatan,	 tetapi	 ketergantungan	 hubungan	
patron	klien;	(7)	Sarana	dalam	pekerjaan	dan	lingkungan.	Sebagai	
alat	 produksi	 keluarga,	 semangat	 yang	 kuat	 untuk	 produksi	
pedesaan;	(8)	Sumber	keuangan.	Jaringan	pendapatan	keuangan	
keluarga	baik	secara	formal	dan	informal	melalui	kredit.	

	Sen	 1998	 (http//www.inder.or.id/xplod/uplod/pubs/	
refleksi	 bustanul	 arifin.PDF)	 menyatakan	 bahwa	 orang	 miskin	
tidak	memiliki	kemampuan	(entitlement)	bahkan	tidak	memiliki	
kemerdekaan	 untuk	 penghasilan.	 Sen	 mengatakan	 kemiskinan	
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harus	di	lihat		dengan	konsep	kapabilitas	.Orang	menjadi	miskin	
karena	 ruang	 kapabilitas	 mereka	 kecil,	 bukan	 karena	 	 mereka	
tidak	 memiliki	 barang,	 	 kesenjangan	 tercipta	 bukan	 karena	
barang	 yang	 kita	 miliki,	 tetapi	 aktifitas	 yang	 memungkinkan	
untuk		memiliki	barang	tersebut	Itulah	sebab	kebebasan	sangat	
penting	karena	kebebasan	 syarat	utama	dari	dimungkinkannya	
menjalankan	 fungsinya	 dalam	 kehidupan	 dan	 sebuah	 tindakan	
untuk	memiliki	 sesuatu.	 Orang	menjad	miskin	 atau	 kekurangn	
karena	 mereka	 tidak	 bisa	 melakukan	 sesuatu.	 Implikasinya	
kesejahteraan	 tercipta	 bukan	 karena	 barang	 yang	 kita	 miliki,	
melainkan	 yang	 memungkinkan	 kita	 memiliki	 barang	 tersebut	
contohnya,	 pendidikan	 yang	 rendah	 (melek	 	 huruf)		
memungkinkan	 orang	 tidak	 bisa	 membaca	 sehingga	 akses	
terhadap	 informasi	 sulit.	 	 Menurutnya	 orang	 miskin	 perlu	
mendapat	 perlindungan	 dan	asset.	 Perhatian	 Sen	 terletak	pada	
pentingnya	 retribusi	 aset	 non	 fisik	 seperti	 kesehatan	 dan	
pendidikan	dan	penyediaan	kesempatan	kerja.	Dengan	demikian	
muncul	kemandirian	menghidupi	diri	sendiri	dan	keluarga.			

Paradigma	baru	kemiskinan	Sen	mengusulkan	empat	poin	
yang	 perlu	 dipertimbangkan	 yaitu;	 (1)	 Kemiskinan	 sebaiknya	
dilihat	 tidak	 hanya	 dari	 karekteristik	 si	 miskin	 secara	 statis,	
melainkan	 secara	 dinamis	 menyangkut	 usaha	 kemampuan	 si	
miskin	 dalam	 merespon	 kemiskinanannya;	 (2)	 Indikator	
mengukur	 kemiskinan	 tidak	 tunggal,	 melaikan	 analisa	 komplit	
dengan	 unit	 analisis	 keluarga	 atau	 rumah	 tangga;	 (3)	 Konsep	
pendapatan	 (income)	dalam	memotret	 kondisi	 kemiskinan;	 (4)	
Pengukuran	kemampuan	sosial	keluarga	miskin	dapat	difocuskan	
pada	 beberapa	 key	 indikators	 yang	 mencakup	 kapabilitas	
keluarga	miskin	dalam	memeroleh	mata	pencaharian	(	livelihood	
capabilitas	 )	 untuk	 memenuhi	 kebutuhan	 dasar	 (	 basic	 needs	
fulfillment	 )	 ,	 mengelola	 asset	 (asset	 managment	 )	 serta	
kemampuan	dalam	menghadapi	guncangan	serta	tekanan	(	cope	
with	 shocks	 and	 stress),	 oleh	 karena	 itu	 perempuan	 miskin		
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melakukan	 berbagai	 stretegi	 yaitu	 strategi	 pasif	 mengurangi	
pengeluaran,	 straegi	 aktif	 (	 mengoptimalkan	 segala	 potensi	
keluarga	 )	 dan	 strategi	 jaringan	 ,	 dengan	menjalin	 reasi	 secara	
informal	 dan	 fomal	 dengan	 lingkungan	 sosial	 (	 misalnya	
meminjam	 uang	 pada	 tetangga,	 memanfaatkan	 program	 anti	
kemiskinan	dan	pinjam	pada	rentenir)	
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STRATEGI  

BERTAHAN HIDUP 
(Coping	Strategies)	

 

	
	
	
	
	
	

	
alam	perjalanan	hidupnya,	manusia	hidup	dengan	alam	
secara	timbal	balik	yakni	bagaimana	manusia	beradaptasi	
dengan	 alam	 agar	 dapat	 exist	 (bertahan	 hidup)	 dan	

survive	 (keberlangsungan	 hidup)	 dengan	 cara	 mengalihkan	
energi	 dari	 alam	 kepada	 dirinya.	 Sanderson	 (1995),	
mendefinisikan	adaptasi	sebagai	sifat	sosial	yang	muncul	akibat	
adanya	 kebutuhan	 tujuan,	 dan	 hasrat	 para	 individu.	 Hal	 ini	
menggerakkan	manusia	untuk	menciptakan	teknologi	dan	cara-
cara	 yang	 digunakan	 untuk	menyerap	 sumber	 daya	 alam	 yang	
dibutuhkannya	 (Leo	 dan	 Ika,	 2002).	 Vembrianto	 (1993)	
menambahkan	 adaptasi	 yang	 dilakukan	 manusia	 lewat	 tingkat	
lakunya	dapat	menerangkan	reaksi-reaksi	terhadap	tuntutan	atau	
tekanan	dari	 lingkungannya.	Oleh	karena	manusia	hidup	dalam	
masyarakat	maka	tingkah	lakunya	tentu	saa	merupakan	adaptasi	
terhadap	tuntutan	masyarakat	sosial	sekitarnya.	

Menurut	Redclift	 (1986)	orang-orang	yang	dalam	posisi	
termarginalkan	sepert	petani,	kelompok	yang	menempati	daerah	
slum	di	perkotaan	dikatakan	memiliki	strategi	di	dalam	bertahan	

D	

3
1 
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hidup	disebut	 sebagai	 “strategi	 survival”	 atau	 “strategi	 coping”.	
Hal	 ini	 mempunyai	 kesamaan	 makna	 dengan	 coping	 strategi	
adalah	:	coping	mechanism,	coping	bihaviour,	household	strategi	
dan	livelihood	diversification	(suharto,	2002)	

Ellis	(1998)	menyatakan	“	conceptually,	coping	strategies	
refer	 to	 the	 process	 by	 which	 people	 constructnandiverse	
portfolio	 of	 activities	 and	 social	 support	 in	 their	 struggle	 for	
survival	and	in	order	to	improve	their	economic	and	social	well-
being.	.	.	“		(secara	konseptual,	coping	strategies	menunjuk	pada	
proses	pengkonstruksian	gagasan/ide	dari	beragam	kegiatan	dan	
beragam		kegiatan	dan	dukungan	sosial,	dalam	rangka	bertahan	
dan	 untuk	 meningkatkan	 taraf	 kesejahtraan	 sosial	 dan	
ekonominya).	 Ellis	 1998	 dalam	 Nawawi	 2006:122-124)	
menyatakan	 bahwa	 dimensi	 kemiskinan	 menyangkut	 aspek	
ekonomi,	 politik	 dan	 sosial	 psikologis,	 masing	masing	 dapat	 di	
jelaskan	 dibawa	 ini;	 (1)	 Secara	 ekonomi,	 Kemiskinan	 dapat	 di	
defenisikan	 sebagai	 kekurangan	 sumberdaya	 yang	 dapat	
digunakan	untuk	memenuhi	kebutuhan	hidup	dan	meningkatkan	
kesejahtraan	 sekelompok	 orang.	 Berdasarkan	 konsep	 ini	 ,maka	
kemiskinan	 dapat	 diukur	 secara	 langsung	 dengan	 menetapkan	
persediaan	 sumber	 daya	 yang	 dimiliki	 melalui	 penggunaan	
standar	 baku	 yang	 dikenal	 dengan	 garis	 kemiskinan	 (poverty	
line).	Cara	seperti	ini	sering	disebut	dengan	metode	pengukuran	
kemiskinan	 absolut.	 Garis	 kemiskinan	 yang	 digunakan	 BPS	
sebesar	 2,100	 kalori	 erorang	 perhari	 yang	 disetarakan	 dengan	
pendapatan	 tertentu	 atau	 pendekatan	 Bank	 Dunia	 yang	
mmenggunakan	 1	 dolar	 AS	 perorang	 perhari	 adalah	 contoh	
pengukuran	 kemiskinan	 absolut.	 Standar	 pengukuran	menurut	
BPS	 dan	 Despos	 (2002;04)	 “Kemiskinan	 merupakan	 sebuah	
kondisi	 yang	 berada	 dibawah	 garis	 nilai	 standar	 kebutuhaan	
minimum,	baik	untuk	makanan	dan	non	makanan,	yang	disebut	
garis	kemiskinan	(poverty	line)	atau	batas	kemiskinan	(poverty	
treshold).	 Garis	 kemiskinan	 adalah	 sejumlah	 rupiah	 yang	
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diperlukan	 oleh	 setiap	 individu	 untuk	 dapat	 membayar	
kebutuhaan	makanan	 setara	2100	 kilo	 kalori	 perorang	perhari	
dan	 kebutuhan	 non	 makanan	 yang	 terdiri	 dari	 perumahan,	
pakaian,	kesehatan,	pendidikan,	transportasi,	serta	aneka	batang	
dan	jasa	lainnya;	(2)	Secara	politik,	kemiskinan	dapat	dilihat	dari	
tingkat	 akses	 terhadap	 kekuasaan	 (power).	 Kekuasaan	 dalam	
pengertian	 ini	 mencakup	 tatanan	 sistem	 politik	 yang	 dapat	
menentukan	kemampuan	sekelompok	orang	dalam	menjangkau	
dan	menggunakan	 sumberdaya.	 Ada	 tiga	 pernyataan	mendasar	
yang	berkaitan	dengan	akses	 terhadap	kekuasaan	ini,	yaitu;	 (a)	
Bagaimana	orang	dapat	memanfaatkaan	 sumber	daya	yang	ada	
dalam	masyarakat;	(b)	Bagaimana	orang	dapat	turut	ambil	bagian	
dalam	 pembuatan	 keputusan	 penggunaan	 sumber	 daya	 yang	
tersedia,dan	 ;	 (c)	 Bagaimana	 kemampuan	 untuk	 berpartisipasi	
dalam	 kegiatan-kegiatan	 kemasyarakatan;	 (d)	 Dalam	 konteks	
politik	 ini	 Friedman	 (dalam	Suharto	 et.al,2004)	mendefinisikan	
kemiskinan	dalam	kaitannya	dengan	ketidak	samaan	kesempatan	
dalam	mengakumulasikan	basis	kekuasaan	sosial	yang	meliputi;	
(e)	Modal	produktif	atau	asset	(tanah,	perumahan,	alat	produksi,	
kesehatan);	 (f)	 Sumber	 keuangan	 (pekerjaan,	 kredit);	 (g)	
Organisasi	 sosial	 dan	 politik	 yang	 dapat	 digunakan	 untuk	
mencapai	 kepentingan	 bersama	 (koperasi,	 partai	 politik,	
organisasi	 sosial);	 (h)	 Jaringan	 sosial	 untuk	 memperoleh	
pekerjaan,	 barang	dan	 jasa;	 (i)	 Pengetahuan	 dan	keterampilan,	
dan;	 (j)	 Informasi	 yang	 berguna	 untuk	 kemajuan	 hidup.	 (3)	
Kemiskinan	secara	sosial-psikologis	menunjuk	pada	kekurangan	
jaringan	 dan	 struktur	 sosial	 yang	 mendukung	 dalam	
mendapatkan	 kesempatan-kesempatan	 peningkatan	
produktivitas.	 Dimensi	 kemiskinan	 ini	 juga	 dapat	 diartikan	
sebagai	 kemiskinan	 yang	 disebabkn	 oleh	 adanya	 faktor-faktor	
penghambat	 yang	 mencegah	 atau	 merintangi	 seseorang	 dalam	
memanfaatkan	kesempatan-kesempatan	yang	ada	di	masyarakat.		
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Faktor-faktor	penghambat	tersebut	secra	umum	meliputi	
faktor	 internal	 dan	 eksternal;	 (1)	 Faktor	 internal	 datang	 dari	
dalam	 diri	 si	 miskin	 itu	 sendiri,	 seperti	 rendahnya	 pendidikan	
atau	 adanya	 hambatan	 budaya.	 Teori	 “Kemiskinan	 Budaya”	
(cultural	 poverty)	 yang	 dikemukakan	 Oscar	 Lewis,	 misalnya,	
menyatakan	 bahwa,	 kemiskinan	 dapat	 muncul	 sebagai	 akibat	
adanya	nilai-nilai	atau	kebudayaan	yang	dianut	oleh	orang-orang	
miskin,	 seperti	 malas,	 mudah	 menyerah	 pada	 nasib,	 kurang	
memiiki	etos	kerja	dan	sebagainya;	(2)	Faktor	eksternal	datang	
dari	luar	kemampuan	orang	yang	bersangkutan,	seperti	birokrasi-
birokrasi	 atau	 peraturan-peraturan	 resmi	 yang	 dapa	
menghambat	seseorang	mendapatkan	sumber	daya.	Kemiskinan	
model	ini	seringkali	di	istilahkan	dengan	kemiskinan	struktural.	
Menurut	 pandangan	 ini,	 kemiskinan	 terjadi	 bukan	 dikarenakan	
“ketidakmauan”	 si	 miskin	 untuk	 bekerja	 (malas),	 melainkn	
karena	 “ketidakmampuan”	 sistem	 dan	 struktur	 sosial	 dalam	
menyediakan	kesempatan-kesempatan	yang	memungkinakan	si	
miskin	dapat	bekerja.	

Menurut	Ellis	(1990)	,	dalam	rangka	bertahan	hidup	dan	
meningkatkan	 standart	 hidup	 tersebut	 	masyarakat	melakukan	
berbagai	strategi,	diantaranya	;	(1)		Meningkatkan	produktifitas	
lahan	 seperti	 intensifikasi	 dan	 ekstensifikasi	 pada	 lahan	
pertanian,	 nelayan	 berusaha	 meningkatkan	 teknolgi	 ,	 sehingga	
lebih	mudah	tangkap	 ikan;	 (2)	 	adanya	pembagian	 tugas	untuk	
mencari	 nafka	 	 istri,	 suami	 dan	 anak;	 	 (3)	Menjalin	 kerjasama	
dengan	anggota	antar	komunitas	dalam	upaya	mempertahankan	
jaminan	 sosial	 masyarakat;	 (4)	 Untuk	 tetap	 	 survive	 yang	
menjalin	 hubungan	 patronklien;(5)	 melakukan	 imigrasi	 untuk	
bekerja	baik	dikota	maupun	menjadi	 tenaga	kerja	wanita	(TKI)	
keluar	negeri.	

Strategi	 adaptasi	 dimaksud	 oleh	 Soeharto	 seorang	
pengamat	 masalah	 kemiskinan	 dari	 	 IPB	 disebut	 juga	 dengan	
istilah	Coping	 Strategies.	 Secara	umum,	 coping	 strategies	dapat	
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didefinisikan	sebagai:	kemampuan	seseorang	dalam	menerapkan	
seperangkat	cara	untuk	mengatasi	berbagai	permasalahan	yang	
melingkupi	 kehidupannya.	 Beberapa	 pengamat	 masalah	 sosial	
mengistilahkannya	 dengan	 nama	 “Asset	 Portofolio	
Management”.Studi	 yang	 dilakukan	 Suharto	 (2005)	 pada	
komunitas	 pedagang	 kaki	 lima	 di	 bandung,	 mengklasifikasikan	
coping	strategies	yang	dihubungkan	dengan	kelas	sosial	ekonomi	
keluarga	yaitu	dengan	mengambarkan	rangkaian	tahapan	strategi	
respon	 ini	disebut	sebagai	 ‘strategies	for	survival’,	 	 ‘stragies	 for	
stategies	 for	 stabilization	 ‘	 dan	 	 ‘strategies	 for	 augmentation’	 .	
Katagori	 ini	 dihubungkan	 dengan	 tiga	 kelas	 sosial	 ekonnomi	
rumah	tangga	berdasarkan	pendapatan	harian,	yang	biasa	disebut	
keluarga	 dengan	 pendapatan	 cukup	 (better-off),	 keluraga	 yang	
rentan	(vulnerable)	dan	keluarga	miskin	(poor	families).	Dalam	
penelitian	 tersebut	 coping	 stratgies	 dipengaruhi	 oleh	 dua	 hal	
mendasar	 yaitu	 kepemilikan	 aset	 dan	 tingkat	 stess	 (problems)	
yang	 dihadapi	 keluarga.	 Kepemilikan	 aset	 ,keluarga	 yang	
dimaksud	tidak	hanya	terbatas	pada	besar	penghasilan,	tetapi	uga	
meliputi	aset	dalam	dimensi		luas	seperti	aset	produktif	keluaga,	
aset	relasi	rumah	tangga,	dan	aset	modal	sosial.	Pilihan	strategi	
antar	 keluarga	 menjadi	 bervariasi,	 tergantung	 pada	 beberapa	
besar	 aset	 keluarga	 dan	 permasalahan	 yang	 dihadapinya,	
misalnya	pada	keluarga	yang	tingkat	kepemilikan	aset	rendah	dan	
tingkat	stress	akibat	tuntutan	pemenuha	kebutuhan	hidup	yang	
relatif	lebih	tinggi,	maka	strategi	yang	dilakukan	adalah	cendrung	
pada	 kategoti	 strategi	 bertahan	 (strategies	 for	 survival),	
diantaranya	melalui	divesifikasi	pemenuhan	kebutuhan	keluarga,	
mengurangi	biaya	belanja	keluarga	atau	membatasi	pengeluaraan	
untuk	 beberapa	 kebutuhan	 yang	 dianggap	 tidak	 terlalu	
mendesak.	 Penelitian	 ini	 menunjukan	 bahwa	 pada	 dasarnya	
coping	stategies	yang	dilakukan	individu	atau	rumah	tangga	yang	
dikepalai	oleh	perempuan	ini	sangat	kompleks	dan	dinamis,	serta	
dipengaruhi	oleh	faktor	eksternal	dan	internal.					
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	Berdasarkan	 konsep	 ini,	 Moser	 (1998:4-16)	 membuat	
kerangka	 analisis	 yang	 disebut	 “The	 Asset	 Vulnerability	
Framework”.	 Kerangka	 ini	 meliputi	 berbagai	 pengelolaan	 aset	
seperti;	 (1)	 Aset	 tenaga	 kerja	 (labour	 assets),	 misalnya	
meningkatkan	keterlibatan	wanita	dan	anak-anak	dalam	keluarga	
untuk	bekerja	membantu	ekonomi	rumah	tangga;	(2)	Aset	modal	
manusia	(human	capital	assets),	misalnya	memanfaatkan	status	
kesehatan	yang	dapat	menentukan	kapasitas	orang	untuk	bekerja	
atau	keterampilan	dan	pendidikan	yang	menentukan	kembalian	
atau	hasil	 kerja	 (return)	 terhadap	tenaga	yang	dikeluarkannya;	
(3)	 Aset	 produktif	 (productive	 assets),	misalnya	menggunakan	
rumah,	sawah,	ternak,	untuk	keperluan	hidupnya;	(4)	Aset	relasi	
rumah	tangga	atau	keluarga	(household	relation	assets),	misalnya	
memanfaatkan	 jaringan	 dan	 dukungan	 dari	 sistem	 keluarga	
besar,	kelompok	etnis,	migrasi	tenaga	kerja	dan	mekanisme	“uang	
kiriman”	 (remittance);	 (5)	 Aset	 modal	 sosial	 (social	 capital	
assets),	 misalnya	 memanfaatkan	 lembaga-lembaga	 sosial	 lokal,	
arisan,	 dan	 pemberi	 kredit	 informal	 dalam	 proses	 dan	 sistem	
perekonomian	keluarga.	

Sebagian	 besar	 penelitian	 mengenai	 coping	 strategies	
menggunakan	keluarga	atau	rumah	tangga	sebagai	unit	analisis.	
Meskipun	 istilah	 keluarga	 dan	 rumah	 tangga	 sering	
dipertukarkan,	 keduanya	memiliki	 sedikit	 perbedaan.	 Keluarga	
menunjuk	 pada	 hubungan	 normatif	 antara	 orang-orang	 yang	
memiliki	 ikatan	 biologis,	 sedangkan	 rumah	 tangga	 menunjuk	
pada	sekumpulan	orang	yang	hidup	satu	atap	namun	tidak	selalu	
memiliki	hubungan	darah.	Baik	anggota	keluarga	maupun	rumah	
tangga	 umumnya	 memiliki	 kesepakatan	 untuk	 menggunakan	
sumber-sumber	yang	dimilikinya	secara	bersama-sama.	

Konsep	 mata	 pencaharian	 sangat	 penting	 dalam	
memahami	 coping	 strategies	 karena	 merupakan	 bagian	 dari	
strategi	 mata	 pencaharian	 (livelihood	 strategies).Satu	 mata	
pencaharian	 meliputi	 pendapatan	 (baik	 bersifat	 tunai	 maupun	
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barang).	 Chambers	 dan	 Conway	 !992)	 Menjelaskan	 berbagai	
komponen	dan	interaksi	antar	berbagai	aspek	mata	pencaharian	
yang	 menunjang	 kehidupan.	 Sebagaimana	 pada	 gambar	 di	
bawa,suatu	 kehidupan	 ditunjang	 interaki	 antara	 orang,	 asset	
nyata	dan	asset	tidak	nyata	.	Orang	menunjuk	pada	kemampuan	
mencari	 nafka	 (livelihood	 Capabilites),	 asset	 nyata	 menunjuk	
pada	simpanan	(makanan,emas,	 tabungan)	dan	sumber-sumber	
(tanah,	 air,	 sawah,	Tanaman,	 binatang	 ternak)	 sedangkan	asset	
tidak	 nyata	 menunjuk	 pada	 klaim	 dan	 akses	 yang	 merupakan	
kesempatan-kesempatan	untuk	menggunakan	umber	simpanan,	
pelayanan,	 informasi,	 barang-barang,	 teknologi,	 pekerjaan	
makanan	dan	pendapatan	(Chambers,1995:	24)	

	
	
Sumber	Chambers	(1995:24)	

Gambar	3.1;	Komponen	mata	Pencaharian.	
	

Coping	 strategies	 dalam	 mengatasi	 goncangan	 dan	
tekanan	 ekonomi	 Gambar	 diatas	 menjelaskan	 strategi	 nafka	
rumah	 tangga	 mengacuh	 ada	 sarana	 untuk	 memperoleh	
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kehidupan	 dimulai	 dari	 kehidupan	 (a	 living),	 melalui	 campur	
tangan	manusia	pada	asset	nyata	(tangable	assets)	dan	asset	tidak	
nyata	 (In	 tangable	 asset)	 berkontribusi	 terhadap	kehidupan	 (a	
living)	 .	 Tangable	 asset	dikendalikan	 oleh	 rumah	 tangga	 dalam	
dua	 bentuk	 yaitu:	 (1)	 simpanan	 (store),misalnya	 stok	
makanan,simpanan	berharga	emas	dan	tabungan	dan	(2)	dalam	
bentuk	sumberdaya	(resources)	seperti	lahan	,air,	pohon,	ternak,	
peralatan,.	Intangable	asset	terdiri	dari	claim	yang	dibuat	untuk	
material,	 moral,	 dan	 access	 adalah	 kesempatan	 menggunakan	
sumberdaya,	 simpanan,atau	 jasa	 ,atau	 untuk	 memperoleh	
informasi,	 material,	 teknologi,kesempatan	 kerja,	 makanan	 atau	
pendapatan.			

		Coping	 strategies	 dalam	mengatasi	 goncangan	 (shock)	
dan	 tekanan	 (stress)	 terhadap	 sumber	 ekonomi	 dapat	
dikelompokkan	 menjadi	 tiga	 kategori,	 yaitu:	 (1)	 Strategi	 aktif	
yaitu;	 strategi	 yang	 mengoptimalkan	 segala	 potensi	 keluarga	
untuk	 melakukan	 aktivitas	 sendiri,	 memperpanjang	 jam	 kerja,	
memanfaatkan	 sumber	 atau	 tanaman	 liar	 di	 lingkungan	
sekitarnya	dan	sebagainya;	(2)	Strategi	pasif	yaitu;	mengurangi	
pengeluaran	 keluarga,	 misalnya	 pengeluaran	 biaya	 untuk	
sandang,	pangan,	pendidikan,	dan	sebagainya;	(4)	Strategi	jaring	
pengaman	 misalnya;	 menjalin	 relasi,	 baik	 secara	 informal	
maupun	 formal	 dengan	 lingkungan	 sosialnya	 dan	 lingkungan	
kelembagaan	misalnya	meminjam	uang	tetangga,	mengutang	ke	
warung,	 memanfaatkan	 program	 anti	 kemiskinan,	 meminjam	
uang	ke	rentenir	atau	bank	dan	sebagainya.	

Strategi	 ekonomi	keluarga	miskin	di	 sini	 dilihat	 sebagai	
gejala	sosiologi.	Dalam	analisis	sosiologi	tentang	strategi	ekonomi	
mencakup	 dua	 hal,	 yaitu	 :	 (1)	 .Upaya	 keluarga	 miskin	 untuk	
mengatasi	kondisi	kemiskinan	 tidak	 terbatas	pada	upaya-upaya	
di	sektor	produksi	melakukan	juga	melalui	keterlibatan	di	sektor	
non	produksi;	(2)	Wanita/keluarga	memainkan	peranan	penting	
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dalam	 keseluruhan	 upaya	 mengatasi	 kondisi	 kemiskinan	
tersebut.	

Piaget	 (1993)	 dalam	 karyanya	 menambahkan	 proses	
adaptasi	 dapat	 dilakukan	 dengan	 :	 (1)	 Dalam	 rangka	 adaptasi,	
individu	mengubah	atau	menahan	impuls-impuls	dalam	dirinya,	
misalnya	dalam	keadaan	 lapar	 individu	menahan	rasa	 laparnya	
apabila	 individu	 tidak	 dapat	 memenuhinya;	 (2)	 Dalam	 rangka	
adaptasi,	 individu	 mengubah	 tuntutan-tuntutan	 atau	 kondisi-
kondisi	lingkungannya,	misalnya	mencari	kerja	untuk	makan.	

Banyak	 penelitian	 menunjukan	 bahwa	 orang	 miskin	
adalah	manajer	 seperangkat	asset	 yang	 ada	dan	 lingkungannya	
(Suharto,	2002:69).	Konsep	Coping	strategies	dapat	didefinisikan	
sebagai	 kemampuan	 seseorang	 dalam	 penerapan	 seperangkat	
cara	 untuk	 mengatasi	 berbagai	 masalah	 yang	 melengkapi	
kehidupan.	 Pada	 mulanya	 konsep	 coping	 strategies	 digunakan	
untuk	menunjukkan	pada	orang	miskin	mereka	dapat	melindungi	
dan	menjamin	kehidupan	dasar	warga	terhadap	kondisi-kondisi	
yang	buruk	yang	tidak	mampu	ditangani	oleh	diri	sendiri.	strategi	
bertahan	 hidup	 (survival	 strategies)	 keluarga	 pedesaan	 dalam	
menghadapi	 kondisi	 kritis,	 bencana	 alam,	 kekurangan,	 gagal	
panen.	 Konsep	 ini	 juga	 dipakai	 pada	 keluarga	 di	 wilayah	
perkotaan.	

Tindakan	 kesadaran	 di	 kalangan	 kaum	 miskin	 untuk	
mempertahankan	 kehidupan	 subsistensinya,	 oleh	 Popkin	 dan	
Scott	 disebut	 tindakan	 Rational	 Choice	 yang	 dilakukan	 petani	
untuk	 mempertahankan	 batas	 keamanan	 subsistensinya.	 Scott	
mengemukakan	 bahwa	 strategi	 bertahan	 hidup	 yang	 biasa	
dilakukan	 kaum	 miskin	 untuk	 menyiasati	 kondisi	 kehidupan	
sehari-hari	 dan	 himpitan	 kemiskinan	 berupa	 tolong	menolong,	
mengencangkan	sabuk	dengan	jalan	makan	sehari	sekali,	beralih	
ke	makanan	yang	lebih	rendah	mutunya,	mencari	alternatif	 lain	
misalnya	berjual	kecil-kecilan	dan	meminta	bantuan	pada	sanak	
saudara.	
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Di	daerah	pedesaan	coping	strategies	pada	keluarga	atau	rumah	
tangga	miskin	sangat	 tekait	dengan	sumberday	alam	dan	sistim	
pertanian	 bentuknya	 antara	 lain;	 akumilasi	 asset	 pada	 masa	
panen	utuk	di	gunakan	pada	masa	paceklik,	sistimgotong	royong	
antara	 anggota	 keluarga	 dan	 anggota	 masyarakat,	 dalam	
mengelolah	 makan	 dan	 sumberdaya	 alam	 pada	 masa	 krisis,	
migrasi	 ke	 kota	 untuk	 mencari	 pekerjaan,	 penggantian	 jenis	
tanaman	 dan	 cara	 percocok	 tanam,	 pengumpulan	 tanama-
tanaman	 liar	 untuk	 makanan,	 mnghemat	 komsumsi	 makanan,	
pinjaman	 pada	 (keluarga,	 keraabat	 dan	 linta	 darat),	 penjualan	
simpananbenda	 berharga	 (emas,	 perabotan	 rumah	 tangga),	
penjualan	 asset	 productif	 (	 tanah,	 binatang	 ternak),	 penerapan	
ekonomi	 subsisten,	 buka	 warung,	 pemanfaatan	 batuan	
pemerintah	pada	masa	krisis	(JPS,	BLT).	Pada	wilayah	perkotaan	
keluarga	 dan	 rumah	 tangga	 miskin	 cendrung	 menghadapi	
masalah	 yang	 lebih	 berat	 dan	 kompleks.	 Di	 perkotaan	
sumberdaya	 alam	 tidak	 dapat	 digunakan	 secara	 bebas,	 sistim	
kekerabatan	 lemah,	 kondisi	 lingkungan	 yang	 cukup	 berat	 dan	
kerap	berbahaya	(polusi,kejahatan).		

Dalam	 garis	 besarnya	 berapa	 strategi	 bertahan	 hidup	
keluarga	atau	rumah	tangga	miskin	dapat	dikelompokan	menjadi	
tiga	:	(1)	Peningkatan	asset	:melibatkan	banyak	anggota	keluarga	
untuk	 bekerja	 ,	 mulai	 usaha	 kecil-kecilan,	 pemulung	 barang-
barang	bekas,	menyewakan	kamar/kamar	mandi,	mengadaikan	
barang,	meminjam	uang	di	 bank	/linta	darat;	 (2)	Pengontrolan	
komsumsi	dan	pengeluaran:	mengurangi	pola	dan	jenis	makanan,	
membeli	barang	murah,	mengurangi	pengeluaran	pendidikan	dan	
kesehatan,	mengurangi	 kunjungan	kedesa,	memperbaiki	 rumah	
dan	alt	rumah	tangga	sendiri;	(3)	Perubahan	komposisi	keluarga	
:	migrasi	ke	desa	atau	ke	kota	lain,	meningkatkan	jumlah	rumah	
tangga	untuk	memaksimalkan	pendapatan,	menitipkan	anak	ke	
kerabat/	panti	asuhan.	
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Berbicara	 mengenai	 kehidupan	 sosial	 ekonomi	 rumah	
tangga	 dan	 masyarakat	 berarti	 juga	 membahas	 tentang	
kebutuhan	 dan	 bagaimana	 seseorang	 memenuhi	 kebutuhan	
tersebut	 dan	 pemanfaatan	 hasil	 ekonomi	 yang	 diperoleh.	 Jadi	
kehidupan	sosial	ekonomi	yang	dimaksud	adalah	cara-cara	atau	
stategi	 yang	diterapkan	seseorang	dalam	memenuhi	 kebutuhan	
hidup	sehari-hari,	serta	pemanfaatan	penghasilan	yang	diperoleh,	
dan	 juga	 berbicara	 mengenai	 kehidupan	 sehari-hari,	
berhubungan	 dengan	 kondisi	 kehidupan	 didalamnya	 terdapat	
unsur	 kebutuhan	 dan	 pemenuhan	 oleh	 Abraham	 Maslow	
mengelompokkan	dalam	5	tingkat	kebutuhan	manusia.		
	

	
	

(1)	 Kebutuhan	 dasar	 fisiologi/kebutuhan	 fisik	 (phisiological	
needs)	 yang	 diperlukan	 untuk	 mempertahankan	 hidup	 seperti	
kebutuhan	akan	makan,	 istirahat,	 udara	 segar,	 air,	 vitamin,	dan	
sebagainya.	 Kebutuhan	 ini	 merupakan	 kebutuhan	 primer;	
(2)Kebutuhan	 rasa	 amantau	 keselamatan	 (safety	 needs)	
ditujukan	untuk	terbebas	dari	rasa	takut	,	terlindungi	dari	bahaya	
dan	 ancaman	 terhadap	 penyait	 serta	 perakuan	 tidak	 adil;	 (3)	
Kebutuhan	sosial	dan	di	cintai	(sosial	needs)	merupaka	dorongan	
untuk	keharusan	baginya	untuk	mendapatkan	tempat	dalam	satu	
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kkelompok	 dimana	 ia	 memperoleh	 kehangatan	 perasaan	 dan	
hubungan	dengan	masyarakat	lain	secara	umum;	(4)	Kebutuhan	
akan	harga	diri	(esttem	needs)	merupakan	pengalaman	individu	
sebagai	pribadi	yang	bernilai,	sebagai	manusia	yang	berarti	dan	
memiliki	martabat.	Pemenuhan	kebutuhan	ini	akan	menimbulkan	
rasa	percaya	diri	sendiri,	menyadari	kekuatan-kekuatan,	merasa	
dibutuhkan	 dan	 mempuanyai	 arti	 bagi	 lingkungannya;	 (5)	
Kebutuhan	 akan	 aktualisasi	 diri	 atau	 perwujudan	 diri	 (self	
actualization)	 memberi	 dorongan	 pada	 setiap	 individu	 atau	
pembangunan	atau	mewujudkan	seluruh	potensi	dalam	dirinya.	
Dorongan	ini	merupakan	dasar	perjuangan	setiap	individu	untuk	
merealisasikan	dirinya,	untuk	menentukan	dirinya/identitasnya	
dan	menjadi	dirinya	 sendiri.	Kebutuhan	 ini	 sangat	wajar	dalam	
diri	manusia	(maslow	1994;43)	

Kebutuhan	 di	 atas	 yang	 harus	 dipenuhi	 oleh	 manusia	
demi	 kelangsungan	 hidupnya,	 mendorong	 manusia	 bekarja	
sebagai	 upaya	 pemenuhan	 kebutuhan	 hidupnya.	 Demikianlah	
konsekwensi	 yang	 tidak	 dapat	 ditawar	 lagi.	 Manusia	 harus	
bekerja	 untuk	 memenuhi	 kebutuhan	 hidupnya,	 karena	 dengan	
demikian	manusia	mendapat	 hasil	 yang	 dapat	 digunakan	 demi	
kelangsungan	 hidupnya.	 Jenis-jenis	 kebutuhan	 manusia	 yang	
dikemukakan	Maslow	tersebut	disusun	secara	bertingkat	artinya	
manusia	 tidak	 tertarik	 atau	 kurang	memperdulikan	 kebutuhan	
yang	 lebih	 tinggi	 sebelum	 kebutuhan	 pada	 tingkat	 dibawanya	
dapat	terpenuhi	dengan	baik.	
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PEREMPUAN SEBAGAI  
 

KEPALA RUMAH TANGGA 
	

 

 
	
	
	
	
	
	
tudi	tentang	perempuan	dalam	konteks	Dunia	Ketiga	mulai	
bermunculan	 dalam	 berbagai	 penelitian	 dan	 perhatian	
terhadap	 program-program	 pembangunan	 dunia	 ketiga	

terhadap	 kaum	 perempuan.	 Hal	 ini	 didorong	 oleh	 ditetapkan	
tahun	1976-	 1985	 sebagai	 “dasawarsa	 PBB	 untuk	 perempuan”.	
Istilah	WID	lahir	dari	pertemuan	Commision	on	Status	of	Women	
bersama	 dengan	 Social	 Development	 Commission,	 keduanya	
dalam	naungan	PBB	yang	pada	1973	mengusulkan	pembentukan	
Women	 in	 Development.	 Pada	 tahun	 1974	 sebuah	 bibliografi	
singkat	disusun	oleh	buku	Ester	Boserup	 (1970)	yang	berjudul	
Women	roles	in	Economic	Development.	Menurut	Ester	Boserup	
mengemukakan	 bahwa	 pembangunan	 sering	 kali	 berdampak	
negatif	 terhadap	perempuan,	 yaitu	pembagian	kerja	 tradisional	
antara	 laki-laki	 dan	 perempuan	 dihancurkan	 dalam	 proses	
pembangunan	dan	dalam	pembagian	kerja	yang	baru	perempuan	
seringkali	 dirugikan.	 Ester	 juga	melakukan	 studi	 komparatif	 di	
beberapa	 Negara	 Asia,	 Afrika	 dan	 Amerika	 Latin	 yang	

S	

4
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menunjukan	 bahwa	 peran	 perempuan	 sangat	 beraneka	 ragam	
dari	satu	masyarakat	ke	masyarakat	lainnya.	

Kebijakan	antara	kelompok	perempuan	dapat	dibedakan	
dengan	 istilah	 perempuan	 dalam	 pembangunan	 (Women	 in	
Development)	 atau	 WID	 dan	 perempuan	 dan	 pembangunan	
(Woment	 and	 Development)	 atau	 W&D.	 lstilah	 ini	 sering	
bercampur	aduk	dalam	penggunaannya,	WID	dimaksud	sebagai	
seluruh	 usaha	 peraktis	 yang	 mencoba	 mengintegrasikan	
perempuan	 dalam	 pembangunan,	 sedangkan	W&D	mempunyai	
pengertian	luas	yang	mengandung	ulasan	kritis	terhadap	peranan	
perempuan	 dalam	 pembangunan	 serta	 pengaruh	 kebijakan-
kebijakan	 dan	 proyek-proyek	 pembangunan	 terhadap	
perempuan.		

Menurut	Moser	(dalam	Susanti,	1997:	34-35),	kehidupan	
rumah	 tangga	 pada	 dasarnya	 perempuan	 melaksanakan	 tiga	
peranan	 sekaligus	 (triple	 role),	 yaitu	 peran	 reproduktif,	 peran	
produktif	dan	peran	pengelolaan	komunitas.	

Mengungkapakan	 fenomena	 kemiskinan	 dan	 kehidupan	
kepala	 rumah	 tangga	 perempuan	 miskin	 memerlukan	 juga	
pemahaman	secara	mendalam	tentang	pola	kehidupan	keluarga	
sehingga	 menjadi	 penting	 untuk	 membedakan	 antara	 unit	
keluarga	 karena	 struktur	 rumah	 taugga	 pada	 umumnya	 terdiri	
dari	keluarga	batih	atau	keluarga	inti	dan	mereka	yang	memiliki	
hubungan	 darah.	 Namun,	 kenyataannya	 konsep	 ini	 lebih	
merupakan	 suatu	 tipe	 ideal	 dan	 dianggap	 gagal	 mengenali	
kehidupan	komunitas	miskin.	Timbul	persoalan	dengan	konsep	
kepala	 keluarga	 karena	 selama	 ini	 diasumsikan	 bahwa	 yang	
menjadi	 kepala	 keluarga	 adalah	 pria.	 Padahal	 konsep	 kepala	
keluarga	 sebagai	 pencari	 nafkah	 merupakan	 penopang	 utama	
keluarga	di	mana	anggota	lainnya	bergantung	padanya,	yang	bisa	
saja	dilakukan	perempuan.	

Menurut	 Brydon	 dan	 Chant	 (dalam	 Susanti,	 1997:39)	
mengidentifikasi	 tujuh	 bentuk	 rumah	 tangga,	 yaitu;	 (1)	 rumah	
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tangga	 Batih	 (nuclear	 household);	 (2)	 rumah	 tangga	 yang	
dikepalai	 oleh	 perempuan	 (women-headed	 household);	 (3)	
rumah	tangga	luas	(extended	household);	(4)	rumah	tangga	batih	
campuran	 (nuclear-compoound	 household);	 (5)	 rumah	 tangga	
jenis	kelamin	tunggal	(singel	sex	household);	 (6)	rumah	tangga	
bukan	keluarga	sedarah	(no	family	household);	(7)	rumah	tangga	
satu	 orang	 (single	 person	 household).	 Rumah	 tangga	 yang	
dikepalai	 oleh	 perempuan	 dibagi	 dalam	 kepala	 rumah	 tangga	
yang	 secara	 de	 jure	 dan	 de	 facto,	 dan	 kepala	 rumah	 tangga	
perempuan	yang	tidak	menikah	(membentuk	rumah	tangga).	

	
1. Keluarga	dan	Rumah	Tangga	

lstilah	 keluarga	 lebih	 sering	 dipakai	 di	 bidang	 sosiologi	
yang	 artinya	 menurut	 Undang-undang	 dan	 PP	 No.	 21	 dan	 27	
tahun	1994	dalam	BKKBN	(1996)	merupakan	unit	terkecil	dalam	
masyarakat	 yang	 terdiri	 dari	 suami-	 istri,	 atau	 suami	 istri	 dan	
anaknya,	 atau	 ayah	 dan	 anaknya,	 atau	 ibu	 dan	 anaknya.	
Sedangkan	 pengertian	 keluarga	 menurut	 Burgers	 dan	 Locke	
(Guhardja	 at.all.,	 1992)	 adalah	 unit	 sosial	 terkecil	 dalam	
masyarakat	 yang	 anggotanya	 terikat	 oleh	 adanya	 hubungan	
perkawinan	(suami	dengan	isteri)	serta	hubungan	darah	(orang	
tua	dengan	anak	kandung)	atau	adopsi	(anak	angkat).	Sedangkan	
istilah	 rumah	 tangga	 merupakan	 unit	 terkecil	 dalam	 konsep	
ekonomi.	Rice	dan	Tucher	(Guhardja	et.all,	1992)	mengemukakan	
bahwa	pengertian	rumah	tangga	lebih	luas	daripada	pengertian	
keluarga.	 Rumah	 tangga	 dapat	 terdiri	 atas	 beberapa	 keluarga.	
Kata	rumah	tangga	menyiratkan	suatu	deskripsi	tentang	rumah,	
isi	 serta	 pengaturan	 yang	 ada	 di	 dalamnya	 tetapi	 kurang	
menyaratkan	hubungan	antar	 anggota	 yang	mengisi	 rumah	 itu.	
BPS	 di	 Indonesia	 mendefinisikan	 rumah	 tangga	 sebagai	
sekelompok	 orang	 yang	 tinggal	di	 bawah	 satu	 atap	 dan	makan	
dari	dapur	yang	sama	sehingga	rumah	tangga	dapat	terdiri	dari	
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anggota	keluarga	dan	bukan	anggota	 keluarga	 (Guhardja	 et.all.,	
1992).	

	
2. Fungsi	Keluarga	

Guhardja	 et	 all.,	 (1992)	 mengemukakan	 bahwa	 keluarga	
bertanggung	 jawab	 dalam	 menjaga,	 menumbuhkan,	 dan	
mengembangkan	anggota-anggotanya.	

Dengan	 demikian,	 pemenuhan	 akan	 kebutuhan-
kebutuhan	 untuk	 mampu	 bertahan,	 tumbuh	 dan	 berkembang	
perlu	tersedia,	yaitu	:	
a. Pemenuhan	 kebutuhan	 pangan,	 sandang,	 papan,	 kesehatan	

pengembangan	fisik	dan	mental.	
b. Kebutuhan	akan	pendidikan	formal,	informal,	dan	nonformal	

untuk	 pengembangan	 intelektual,	 sosial,	mental,	 emosional,	
dan	spiritual.	

Dalam	 rangka	 mernantapkan	 fungsi-fungsi	 keluarga,	
maka	 perlu	 dijelaskan	 upaya	 atau	 paket-paket	 kegiatan	 yang	
perlu	dilakukan	untuk	memperkuat	pelaksanaan	fungsi	tersebut.	
Pelaksanaan	 fungsi-fungsi	 keluarga	 tersebut	 menurut	 BKKBN	
(1996)	 secara	 umum	 diarahkan	 sebagai	 berikut;	 (1)	 Fungsi	
keagamaan,	 dalam	 keluarga	 dan	 anggotanya	 didorong	 dan	
dikembangkan	 agar	 kehidupan	 keluarga	 sebagai	 wahana	
persemaian	nilai-nilai	agama	dan	 ilia-nilai	 luhur	budaya	bangsa	
untuk	menjadi	 insan-insan	agamis	yang	penuh	 iman	dan	 taqwa	
kepada	 Tuhan	 Yang	 Maha	 Esa;	 (2)	 Fungsi	 Sosial	 budaya,	
memberikan	 kesempatan	 kepada	 keluarga	 dan	 seluruh	
anggotanya	 untuk	 mengembangkan	 kekayaan	 budaya	 bangsa	
yang	beraneka	ragam	dalam	satu	kesatuan;	(3)	Fungsi	cinta	kasih,	
dalam	keluarga	akan	memberikan	landasan	yang	kokoh	terhadap	
hubungan	 anak	 dengan	 anak,	 suami	 dengan	 istri,	 orang	 tua	
dengan	 anaknya,	 serta	 hubungan	 kerabatan	 antar	 generasi	
sehingga	keluarga	rnenjadi	wadah	utama	bersemainya	kehidupan	
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yang	 penuh	 cinta	 kasih	 lahir	 dan	 batin;	 (4)	Fungsi	melindungi,	
dimaksud	untuk	menumbuhkan	rasa	aman	dan	kehangatan;	(5)	
Fungsi	produksi,	yang	merupakan	mekanisme	untuk	melanjutkan	
keturunan	 yang	 direncanakan	 dapat	 menunjang	 terciptanya	
kesejahteraan	manusia	di	dunia	yang	penuh	iman	dan	taqwa;	(6)	
Fungsi	 sosialisasi	 dan	 pendidikan,	 memberikan	 peran	 kepada	
keluarga	 untuk	 rnendidik	 keturunan	 agar	 bisa	 melakukan	
penyesuaian	 dengan	 alam	 kehidupannya	 dimasa	 depan;	 (7)	
Fungsi	 ekonomi,	 menjadi	 unsur	 pendukung	 kemandirian	 dan	
ketahanan	 keluarga;	 (8)	 Fungsi	 pembinaan	 lingkungan,	
memberikan	 pada	 setiap	 keluarga	 kemampuan	 menempatkan	
diri	secara	serasi,	selaras,	dan	seimbang	sesuai	daya	dukung	alam	
dan	lingkungan	yang	berubah	secara	dinamis.	

	
3. Peran	keluarga	dan	rumah	tangga	

Konsep	yang	 sudah	umum	dalam	masyarakat	 Indonesia	
tradisional	 menyatakan	 bahwa	 peran	 yang	 paling	 wajar	 bagi	
wanita	 ialah	peran	menjadi	ibu	atau	 isteri	di	 lingkungan	rumah	
tangga	 dan	 apabila	 pada	 masa	 sekarang	 ini,	 perempuan	 yang	
bekerja	 di	 luar	 rumah	 tangga	 dan	 menghasilkan	 uang	 semata-
mata	itu	karena	terpaksa	akibat	dan	tekanan	ekonomi	(Mudzhar,	
Abi	&	Sadli,	2001).	

Pada	 beberapa	 penelitian	 tentang	 masalah	 peranan	
perempuan	 seperti	 ungkapan	 Sajogyo	 (1981)	 bahwa	 dalam	
keluarga	dan	rumah	tangga,	perempuan	pada	dasarnya	seringkali	
berperan	 ganda.	 Hal	 ini	 dicerminkan	 pertama-tama	 oleh	
peranannya	sebagai	ibu	rumah	tangga	yang	melakukan	pekerjaan	
rumah	 tangga	 (masak,	 mengasuh	 anak,	 dan	 sebagainya),	 suatu	
pekerjaan	 produktif	 yang	 tidak	 langsung	 menghasilkan	
pendapatan,	 karena	 pekerjaan	 itu	 memungkinkan	 anggota	
keluarga	 lainnya	 untuk	 mendapatkan	 penghasilan	 secara	
langsung	(pencari	nafkah).	
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Lestari	 (1984a)	 menyatakan	 hal	 yang	 serupa	 yaitu	
terdapat	beberapa	penelitian	mengenai	keluarga	inti	yang	pemah	
dilakukan	bahwa	dalam	keluarga	dan	rumah	tangga	perempuam	
pada	 dasarnya	 sering	 berperan	 ganda.	 Hal	 ini	 dicerminkan	
pertama	 oleh	 peranannya	 sebagai	 ibu	 rumah	 tangga	 dan	 yang	
kedua	adalah	sebagai	pencari	nafkah.	

Hal	serupa	juga	diungkapkan	BPS	(1998)	bahwa	sejumlah	
perempuan	 banyak	 yang	 mengalami	 pergeseran	 peranannya	
sebagai	 perempuan.	 Semula	 perempuan	 lebih	 banyak	 yang	
mengurus	 rumah	 tangga	 saja,	 tetapi	 kini	 juga	 harus	 mencari	
nafkah	 karena	 menjadi	 tulang	 punggung	 keluarga	 agar	 dapat	
memenuhi	 kebutuhan	 hidup	 keluarga,	 Biasanya	 laki-laki	
menjalankan	peranan	sebagai	pencari	nafkah	sehingga	dianggap	
sebagai	kepala	keluarga	atau	rumah	tangga	yang	berarti	dianggap	
paling	 bertanggung	 jawab	 pencarian	 natkah	 dalam	 keluarga.	
Namun	 karena	 terjadinya	 perubahan	 dalam	 struktur	 internal	
dalam	 keluarga	 atau	 ketika	 laki-laki	 tidak	 berfungsi	 dalam	
menjalankan	 peranan	 produktif	 maka	 perempuanlah	 yang	
menjadi	kepala	keluarga	atau	rumah	tangga.	

Herawaty	(2000)	mengungkapkan	bahwa	semakin	tinggi	
jumlah	perempuan	yang	bekerja	di	luar	rumah	dapat	disebabkan	
oleh	 tuntutan	 ekonomi	 keluarga,	 meningkatnya	 pendidikan,	
terbukanya	 kesempatan	 kerja	 bagi	 perempuan	 dan	 teknologi	
yang	 semakin	maju.	 Kemudahan	 teknologi	 sangat	 berpengaruh	
dalam	 beban	 kerja	 karena	 semakin	 canggih	 teknologi	 rumah	
tangga	maka	 akan	 berkurang	 beban	 kerja	 yang	 dilakukan	 oleh	
anggota	 rumah	 tangga,	 misalnya	 yaitu	 adanya	 mesin	 cuci,	 rice	
cooker,	mixer	dan	alat	penyedot	debu	(Guhardja	et.all.,	1992).	

Perbedaan	pekerjaan	rumah	tangga	dan	pekerjaan	di	luar	
rumah	 tangga	 tampak	 jelas	 dalam	 hal	 ekonomi	 yaitu	 pada	
pekerjaan	 rumah	 tangga	 tidak	 memiliki	 nilai	 ekonomi	 bagi	
anggota	 keluarga	 sedangkan	 untuk	 pekerjaan	 di	 luar	 rumah	
tangga	yaitu	sebaliknya	(Guhardja	et.all,	1992).	Menurut	Gardiner	
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et.all.,	 (1996)	 terdapat	 anggapan	 bahwa	 perempuan	 bukanlah	
pencari	 nafkah	 yang	 utama,	 hal	 ini	 menyebabkan	 berbagai	
pekerjaan	perempuan	seperti	pedagang,	penjual	kue	atau	menjadi	
buruh	 cuci	 menjadi	 tidak	 terlihat	 dan	 disepelekan.	 Masyarakat	
dan	perempuan	sendiri	merasa	bahwa	pekerjaan	yang	dilakukan	
hanya	 sebagai	 pekerjaan	 sambilan	 dan	 penghasilannya	 adalah	
sebagai	 tambahan	pendapatan	bagi	keluarga	(Parker,S.R	dn	R.K	
Brown,1992:	74-75).Dualisme	peran	apabila	perempuan	bekerja	
diluar	 rumah	 tangga,	 mereka	 mengatur	 perannya	 dalam	
pekerjaan	dan	rumah	tangga.	

Peran	ganda	wanita	terkadang	menimbulkan	dilema	bagi	
perempuan	 yang	 menjalankannya,	 disatu	 pihak	 dituntut	 atau	
menuntut	 untuk	 berpartisipasi	 secara	 aktif	 dalam	 masyarakat	
tetapi	di	pihak	lain	masyarakat	masih	berharap	perempuan	dapat	
menjadi	 ibu	 yang	 baik	 di	 tengah	 keluarganya.	 Dilema	 pada	
perempuan	itu	menimbulkan	beberapa	pendapat	yang	setuju	dan	
yang	tidak	setuju.	Pendapat	yang	tidak	setuju	mengatakan	bahwa	
peran	 ganda	 merupakan	 salah	 satu	 faktor	 kegagalan	 keluarga	
seperti	banyak	 terjadi	di	beberapa	negara,	namun	di	pihak	 lain	
pendapat	yang	setuju	menyatakan	bahwa	perempuan	di	rumah	
menunjukan	 tanda	 adanya	 diskriminasi	 seperti	 yang	
diungkapkan	dalam	teori-teori	feminisme	(Megawangi,	1999).	

Pergeseran	dalam	peranan	(pembagian	kerja)	antara	pria	
dan	 perempuan	 dalam	 keluarga	 dan	 rumah	 tangga	
mencerminkan	perubahan	peranan	perempuan	dalam	pekerjaan	
rumah	 tangga	 (Sajogyo,	 1981).	 Tipe	 pembagian	 kerja	menurut	
Sajogyo	 ada	 dua,	 yaitu	 (1)	 Pola	peranan	 yang	menggambarkan	
peranan	perempuan	 seluruhnya	hanya	dalam	pekerjaan	 rumah	
tangga	 atau	 pekerjaan	 pemeliharaan	 kebutuhan	 hidup	 semua	
anggota	keluarga	dan	rumah	tangga,	dan	(2)	Pola	peranan	yang	
menggambarkan	 bahwa	 perempuan	 mempunyai	 dua	 peranan	
yaitu	 peranan	 dalam	 pekerjaan	 rumah	 tangga	 dan	 pekerjaan	
mencari	nafkah.	
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Sedangkan	 Sajogyo	 (1981)	 mengungkapkan	 bahwa	
peranan	 perempuan	 dalam	 kedudukannya	 sebagai	 pengambil	
keputusan	dalam	rumah	tangga	dan	masyarakat	dibagi	menjadi	
empat	bidang,	yaitu	(1)	tingkat	keputusan	dihubungkan	dengan	
bidang	 produksi	 (pembelian	 sarana	 produksi,	 pembelian	 alat-
alat,	 penanaman	 modal),	 (2)	 tingkat	 keputusan	 dihubungkan	
dengan	 pengeluaran	 dalam	 kebutuhan	 pokok	 (makanan,	
perumahan,	 pakaian,	 biaya	 pendidikan,	 pembelian	 peralatan	
rumah	tangga	dan	perawatan	kesehatan),	(3)	tingkat	keputusan	
dihubungkan	 dengan	 pembentukan	 keluarga	 (jumlah	 anak,	
sosialisasi	anak,	pembagian	kerja	antara	anak-anak,	pendidikan)	
dan	 (4)	 tingkat	 keputusan	dihubungkan	dengan	kegiatan	 sosial	
sesuai	dengan	yang	ada	dalam	masyarakat	(selamatan,	kegiatan	
gotong	 royong,	 pengeluaran	 untuk	 pengajian,	 arisan,	 koperasi	
atau	lumbung	desa).	

Untuk	memilih	wanita	sebagai	pengambil	keputusan	baik	
dalam	 kehidupan	 keluarga	maupun	dalam	masyarakat	 tidaklah	
mudah.	 Beberapa	 penelitian	 mengungkapkan	 bahwa	 terdapat	
berbagai	faktor	yang	dapat	mempengaruhi	peranan	perempuan	
dalam	persoalan	 pengambilan	 keputusan	 yaitu	misalnya	dalam	
sektor	 kegiatan	 dalam	 masyarakat	 dimana	 sektor	 domestik	
adalah	bidang	untuk	wanita	sedangkan	sektor	publik	untuk	laki-
laki	 sebagai	 pencari	 nafkah.	 Selain	 itu	 faktor-faktor	 lain	 yang	
dianggap	 mempengaruhi	 peranan	 perempuan	 dalam	
pengambilan	 keputusan	 adalah	 proses	 sosialisasi,	 pendidikan,	
latar	 belakang	 perkawinan,	 kedudukan	 dalam	 masyarakat	 dan	
pengaruh	luar	lainnya	(Lestari,	1984b).	

Dalam	GBHN	1999	yang	diacu	oleh	(UNFPA	et.all.,	2005)	
peranan	perempuan	terdiri	dari	dua	hal	yaitu	:	(1)	Meningkatkan	
kedudukan	 dan	 peran	 perempuan	 dalam	 kehidupan	 berbangsa	
dan	 bernegara	 melalui	 kebijakan	 nasional	 yang	 diemban	 oleh	
lembaga	yang	mampu	memperjuangkan	terwujudnya	Kesetaraan	
dan	Keadilan	Gender	(KKG),	dan	(2)	Meningkatkan	kualitas	peran	
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dan	 kemandirian	 organisasi	 perempuan	 dengan	 tetap	
mempertahankan	nilai	persatuan	dan	kesatuan	serta	nilai	historis	
perjuangan	perempuan	dalam	melanjutkan	usaha	pemberdayaan	
perempuan	serta	kesejahteraan	keluarga	dan	masyarakat.		

	
Pendekatan	Masalah	

Di	 Indonesia	 17	 %	 perempuan	 menjadi	 kepala	 rumah	
tangga	 akibat	 feminisasi	 kemiskinan.	 Kemiskinan	 bagaikan	
lingkaran	yang	tak	berujung,	terutama	pada	rumah	tangga	miskin	
yang	 dikepalai	 oleh	 perempuan.	 Kemiskinan	 	 pada	 perempuan	
kepala	 rumah	 tangga	 miskin	 akibat	 pendidikan	 yang	 rendah,	
kawin	pada	usia	 relatif	muda,	 sehingga	 tidak	dapat	bersaing	di	
pasar	 kerja	 dibayar	 dengan	 upah	 rendah,	 kemudian	 menjadi	
janda	 serta	 menampung	 dan	 menanggung	 sejumlah	 anggota	
rumah	 tangga.Rumah	 Tangga	 ini	 dikepalai	 oleh	 perempuan	
secara	 ‘de	 jure’	 dan	 ‘de	 facto”	 (	 women	 headed	 household).	
Penelitian	 ini	 adalah	 penelitian	 sosiologi	 wanita/perempuan	
dimana	 	menjadi	focus	adalah	perempuan	kepala	rumah	tangga	
miskin.	 Untuk	 mengungkapkan	 fenomena	 kemiskinan	 sangat	
perlu	membedakan	 unit	 keluarga	dan	 unit	 rumah	 tangga	 ,	 unit	
keluarga	dilihat	sebagai	suatu	unit	sosial	berdasarkan	hubungan	
kekerabatan,	 perkawinan,	 hubungan	 orang	 tua	 dan	 anak	
,sedangkan	 rumah	 tangga	 adalh	 unit	 tempat	 tinggal	 bersama	
untuk	 tujuan	 produktif,	 reproduksi,	 komsumsi	 dan	 sosialisasi,	
(Brydon	dan	Chant,	1989:143).	

	Perempuan	kepala	rumah	tangga		karena	berbagai	faktor		
sehingga	 sulit	 mendapat	 akses	 sumberdaya	 ekonomi,	 sehingga	
mereka	 terperangkap	 dalam	 perangkap	 kemiskinan.Dalam	
kondisi	 demikian	 perempuan	 kepala	 rumah	 tangga	 miskin	
terjerat	 dalam	 perangkap	 kemiskinan	 (Deprivation	 Trap)	 teori	
dari	Chambers	untuk	melihat	karekteristik	yaitu	(1)	rendahnya	
pendapatan,	 merupakan	 faktor	 penentu	 karena	 kemiskinan	
menghasilkan	 kelemahan	 jasmani,	 kurang	 makan,	 kurang	 gizi,	
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mudah	 diserang	 penyakit,	 tdak	mampu	membiayai	 pendidikan	
sehingga	orang	tidak	berdaya,	(2)	Kelemahan	fisik,	menyebaban	
tubuh	lemah	sehingga	tidak	mampu	bekerja	keras	karena	kurang	
tenaga	dan	waktu.	(3)	Keterasingan	atau	isolasi	disebabkan	posisi	
georafis	 dan	 posisi	 sosial	 sehingga	 sulit	 mengakses	 sumber-
sumber	 ekonomis;	 (4)	 Kerentanan,	 kerena	 kemiskinan	mereka	
menjual	 asset,	 menggadaikan	 dan	 meminjam	 pada	 tetangga,	
mengutang	 ke	 warung,	 dan	 rentenir;	 (5)	 Ketidakberdayaan	
sehingga	 tidak	 punya	 akses	 terhadap	 bantuan,	 dan	 menuntut	
upah	yang	layak	(Chambers,1983	).	Teori	perangkap	kemiskinan	
merupakan	 focus	 utama	 dalam	 menganalisis	 kemiskinan	 pada	
perempuan	kepala	rumah	tangga	(PKRT).	

	PKRT	 dalam	 menjalani	 kehidupan	 se	 hari-hari	
menempuh	berbagai		strategi	bertahan	untuk	hidup	yaitu	melalui	
(1)	 peningkatan	 produktifitas	 agar	mudah	mencari	 nafkah;	 (2)	
Pembagian	tugas	untuk	mencari	nafka	bagi	suami,	istri	dan	anak	
atau	 mengoptimalkan	 semua	 orang	 yang	 ada	 dalam	 rumah	
tangga,	 (3)	 tetap	 menjalin	 kerja	 sama	 dengan	 komunitas	 atau	
lingkungan	 sehinga	 dapat	 pinjam	 meminjam,dan	 mendapat	
bantuan	tetangga	(Ellis,	2000	)		serta	lingkungan	eksternal	yang	
mempengaruhinya	baik	dari	tekanan	(stress)	maupun	goncangan	
(shock)	 yang	 terjadi	 apabilah	 terjadi	 kenaikan	 harga	 ,bencana	
alam	dan	tekanan-tekanan	dari	luar	individu.	Kondisi	yang	sangat	
prihatin	 inilah	mereka	 bertahan	 dan	 bekerja	 untuk	 bagaimana	
agar	tetap	survive.	

Orang	 miskin	 dalam	 strateginya	 bertahan	 hidup	 agar	
tetap	 survive	 menempuh	 berbagai	 cara	 yaitu	 dengan.	
mengoptimalkan	 asset	 dan	 kapabilitas	 mereka.	 Asset	 orang	
miskin	 menurut	 moser	 adalah	 (1)	 aset	 tenaga	 kerja	 misalnya	
melibatkan	 wanita	 dan	 anak-anak	 untuk	 bekerja	 membantu	
ekonomi	rumah	tangga.	(2)	Asset	modal	sosial	yaitu	orang	yang	
sehat	menentukan	 kapasitas	 untuk	 bekerja.	 (3)	 Asset	 produksi	
yaitu	 menggunakan	 rumah	 ,halaman,	 ternak	 untuk	 keperluan	
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hidup.(4)	 	aset	 relasi	 rumah	 tangga	atau	keluarga,	 untuk	dapat	
meminjam	 dan	 uang	 kiriman	 dari	 keluarga	 dari	 kampung.	 (5)	
Aset	modal	 sosial	 yaitu	memanfaatkan	 lembaga-lembaga	 sosial	
lokal,	arisan	dan	kredit.	Ketersedian	modal/aset	serta	 	akses	ke	
barang-barang	 konsumsi	 di	 kota	 jauh	 lebih	 besar	 daripada	 di	
desa.	 Dalam	 analisis	dari	Moser	 (1998).	 Sedangkan	Kapabilitas	
menurut	Sen	yaitu	bahwa	orang	miskin	mempunyai	kapabilitas	
dan	 potensi	 yang	 dapat	 dikembangkan	 dalam	 proses	
pertolongan,dengan	 memanfaatkan	 dan	 memobilisasi	 aset	 dan	
sumberdaya	 yang	 ada	 disekitarnya.	 Kapabilitas	 orang	 miskin	
adalah	 (1)	 kepablitas	 dalam	 memenuhi	 kebutuhan	 dasar.	 (2)	
kapabilitas	dalam	pelaksanaan	peran	sosial	dan.	 (3)	kapabilitas	
dalam	 menghadapi	 goncangan	 dan	 tekanan.	 Goncangan	 dan	
tekanan	yaitu	kenaikan	harga	Kebutuhan	pokok,	BBM	,	bencana	
alam	 (	 banjir),	 kebakaran,	 daya	 beli	 masyarakat	 menurun,	
konflik/demo	 yang	 terjadi	 dikota	 besar,	 dan	perubahan	musim	
tidak	menentu	.	

Dalam	 strategi	 bertahan	 hidup	 dalam	 kebutuhan	
hidupnya	perempuan	 kepala	 rumah	 tangga	miskin	 diperkotana	
melakukan	berbagai	 strategi	 untuk	bertahan	hidupnya	melalui:	
(1)	 menitipkan	 anak	 (baik	 pada	 keluarga	 maupun	 pada	 panti	
asuhan),	(2)	arisan/kredit,	memanfaatkan	seluru	potensi	tenaga	
kerja	 keluarga,(3)	 menjual	 asset,	 bantuan	 kerabat,(4)	
penghasilan	 tambahan	 dengan	 potensi	 ketrampilannya	 dengan	
mencuci	 dari	 rumah	 kerumah,	 buka	 warung,	 buruh	 bangunan,	
mencuci	mobil,membuat	kue,	(5)	bantuan	sosial	melalui	blt,dan	
donor,	 (6)	memberhentikan	 anak	 sekolah,	 (7)	menerima	 zakat,	
(8)	menyewakan	kamar,	kamar	mandi	dan	menyewakan	halaman	
(8)	 menghindari	 biaya	 transport	 dengan	 jalan	 kaki,	 (9)	
mengurangi	frekwensi	makan,	(10)	membeli	pakain	murah	(11)	
membeli	beras	murah	(12)	 	 	meminjam	melalui	pegadaian	atau	
pada	rentenir.	
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Strategi	 bertahan	 yang	 dilakukan	 perempuan	 kepala	
rumah	 tangga	 miskin	 dalam	 mempertahankan	 kehidupan	
maupun	 mata	 pencaharian	 agar	 dapat	 beradaptasi	 terhadap	
guncangan	dan	tekanan	sehingga	dapat	menjamin	penghidupan	
generasi	 berikutnya	 untuk	 keluar	 dari	 Perangkap	 Kemiskinan.	
Keluar	 dari	 perangkap	 kemiskinan	 ini	 apakah	 mereka	 keluar	
hanya	 sebatas	 pada	 ;	 (1)	 pemenuhan	 kebutuhan	 dasar	 yang	
diperlukan	 untuk	 mempertahankan	 hidup	 seperti	 kebutuhan	
makananistirahat	 udara	 segar,	 air	 bersih;	 (2),	 kebutuhan	 rasa	
aman	 	 yaitu	 terlindungi	 dari	 rasa	 takuta	 akibat	 bencanadan	
ancaman	penyakit;	 (3)	 	 kebutuhan	 sosial	 yaitu	kebutuhan	agar	
mendapat	 tempat	 dalam	 kelompok	 dimana	 memperoleh	
kehangatan	 perasaan	 dan	 hubungan	 dengan	 masyarakat	 lain	
secara	 umum;	 ($)	 	 kebutuhan	 akan	 harga	 diri/prestasi	 	 akan	
menimbulkan	rasa	percaya	diri	;	(5)	kebutuhan	akan	aktualisasi	
diri	 yaitu	 mendorong	 kepada	 setiap	 individu	 untuk	
mengembangkan	 atau	 mewujudkan	 seluruh	 potensidalam	
dirinya,	dorongan	ini	merupakan	perjuangan	setiap	individu	untu	
merealisaikan	dirinya	sendiri	(Maslow	1994)	
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Gambar	4.1:	Skema	Pendekatan	Konseptual		
	 	



Dr. Nurlina Subair, M.Si. 

 

54 

	
	

	 	



Strategi Bertahan Hidup Perempuan Kepala Rumah Tangga Miskin 

 

55 

 
RANCANGAN RISET 

STRATEGI BERTAHAN HIDUP  

PEREMPUAN KEPALA  
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enulisan	 buku	 referensi	 ini	 menjeaskan	 desain	 model	
penelitian,	 yang	 di	 dalamnya	 mencakup	 pilihan	 metode	
yang	 digunakan,	 penetuan	 lokasi	 dan	 subyek	 penelitian,	

fokus	dan	diskripsi	 focus,	 data	 yang	dipelukan	dan	 sumbernya,	
teknik	 pengumpulan	 data,	 teknik	 analisa	 data,	 dan	 terahir	
pengabsahan	 data.	 Pada	 dasarnya	 kajian	 riset	 ini	 merupakan	
suatu	 penelitian	 yang	 memfokuskan	 analisis	 pada	 tingkat	
individual	dan	kehidupan	sehari-hari	perempuan	kepala	rumah	
tangga	miskin	 untuk	melihat	 dinamika	 kehidupan	 dan	 strategi	
bertahan	hidup	mereka.	
	 Terdapat	 sejumlah	 tujuan	 penting	 terkait	 dengan	
penulisan	buku	referensi	ini,	yaitu	sebagai	berikut:		
1. Menganalisis	 karekteristik	dari	 perangkap	kemiskinan	yang	

melanda	perempuan	kepala	rumah	tangga		
2. Menganalisis	aset	dan	kapabilitas	perempuan	kepala	rumah	

tangga	miskin		.	

P	

5
1 
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3. Menganalisis	 strategi	 bertahan	 hidup	 yang	 ditempuh	
perempuan	kepala	rumah	tangga	miskin	dalam	menghadapi	
perangkap	 kemiskinan	 untuk	 pemenuhan	 kebutuhan	
hidupnya		

Lebih	 dari	 sekedar	 mencapai	 tujuan,	 penulisan	 buku	
referensi	 ini	 dapat	 berkontribusi	 terhadap	 pengembangan	
sosiologi	 perempuan/wanita	 dihubungkan	 dengan	 realitas	
kemiskinan	 di	 perkotaan	 Secara	 teoretik,	 penelitian	 ini	
diharapkan	 menghasilkan	 premis,	 dalil-dalil	 antara	 perangkap	
kemiskinan	 dan	 strategi	 mata	 pencaharian	 yang	 dihubungkan	
dengan	 eksistensi	 rumah	 tangga	 miskin	 yang	 di	 kepalai	 oleh	
perempuan	dan		secara	praktis	penelitian	ini	,	diharapkan	dapat	
memberikan	 sumbangan	 pemikiran	 bagi	 pengambil	 kebijakan	
dan	praktisi	 pembangunan	 sehingga	dapat	merancang	program	
pengentasan	kemiskinan		yang	memihak	pada	perempuan	.	

Pada	dasarnya	kajian	riset	ini	merupakan	jenis	penelitian		
dengan	 pendekatan	 kualitatif	 yang	 memfocuskan	 analisisnya	
pada	 tingkat	 individual	 dan	 human	 ducument	 (pengalaman	
individu)	 pada	 	 kehidupan	 	 perempuan	 kepala	 rumah	 tangga	
miskin	 (Bungin	2007:	 104).	 Pendekatan	 kualitatif	 adalah	 suatu	
proses	penelitian	dan	pemahaman	yang	berdasarkan	metodelogi	
yang	menyelidiki	 suatu	 fenomena	 sosial	 dan	masalah	manusia.	
Pada	 pendekatan	 ini,	 peneliti	 membuat	 suatu	 gambaran	
kompleks,	 meneliti	 kata-kata,	 laporan	 terinci	 dari	 pada	
pandangan	 responden,	 dan	 melakukan	 studi	 yang	 alami	
(Creswell,1995:15).	 	 Pengetahuan	 keseharian	 ini	 dialami	 oleh	
setiap	 anggota	masyarakat	 sebagai	 susunan	makna	 yang	dapat	
digunakan	sebagai	sarana	interpretasi	sosial.	Sejalan	dengan	hal	
tersebut	 epistemologi	humanistik-kulturalistik	 yang	didasarkan	
pada	 pemikiran	 Wilhelm	 Dilthey	 yang	 berargumen	 bahwa	
tindakan	 manusia	 dan	 interaksi	 sosial	 memiliki	 “makna	
subyektif”	 yang	 harus	 diinterpretasikan.	 Untuk	memahami	 dan	
menjelaskan	 makna	 subyektif	 dan	 tindakan	 sosial	 manusia,	
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epistemologi	 humanistik-kulturalistik	 menawarkan	 teknik	
seperti	 observasi	 partisipasi,	 penelitian	 biografi	 dan	 deskripsi	
mendalam	(indepth	interview).	

Atas	dasar	argumen	ini	saya	memilih	teknik	wawancara,	
observasi	 partisipasi,	 dan	 wawancara	 mendalam	 (indepth	
interview)	 sebagai	 alat	 untuk	 memahami	 perilaku	 responden.	
Teknik	 Observasi	 partisipasi	 sangat	 bermanfaat	 untuk	menjadi	
familiar	untuk	menggali	latar	belakang	kehidupan,dan	lingkungan	
sosial	yang	diteliti.		

Penelitian	 kualitatif	 yang	 diperkenalkan	 oleh	 John	 W	
Cresswell	(1994),	yaitu:	tradisi	biografi,	Fenomenoligi,	Grounded	
Teory,	 Etnometodelogi	 dan	 Studi	 Kasus.	 Dalam	 penelitian	 ini	
focusnya	adalah	perempuan	kepala	rumah	tangga	miskin	(PKRT)	
dengan	 metode	 biografi	 adalah	 studi	 tentang	 individu	 dan	
pengalaman	 yang	 ditulis	 kembali	 dengan	 mengumpulkan	
dokumen	 dan	 arsip-arsip.Sedangkan	 tujuannya	 adalah	 untuk	
mengungkapakan	 moment	 yaitu	 pengalaman	 obyektif	 tentang	
hidup	 responden	 berupa	 tahap	 perjalanan	 hidup	 dan	
pengalaman,	kemudian	diatur	secara	kronologis.	Focus	penelitian	
ini	adalah	fenomena	sehari-hari	Perempuan	kepala	rumah	tangga	
miskin	 yang	 terperangkap	 dalam	 perangkap	 kemiskinan	 dan	
bagaiman	 mereka	 melakukan	 strategi	 untuk	 bertahan	 hidup	 	 .	
Penelitian	ini	di	batasi	oleh	waktu	dan	tempat,	dan	kasus	yang	di	
pelajari	 berupa	 program,	 peristiwa,	 aktifitas	 atau	 individu,	
mengoganisir	informasi	tentang	responden	kemudian,	membaca	
keseluruhan	 informasi	 dan	 memberi	 kode	 ,	 membuat	 uraian	
terperinci	 mengenai	 kasus	 perempuan	 kepala	 rumah	 tanggga	
miskin	,dan	menyajikan	secara	naratif	.		

Lokasi	penelitian	ini	secara	purposive	ditetapkan	di	Kota	
Makassar,	 	 	 Kecamatan	 Tamalate	 dengan	 pertimbangan	 bahwa	
banyak	 terdapat	 PKRT	miskin	 dan	 Kelurahan	 Jongaya	 	 dengan	
beberapa	 pertimbangan,	 antara	 lain:(1)	 Kota	 Makassar	
penduduknya	 sangat	heterogen	baik	 etnis,	 agama	dan	berbagai	
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macam	 	pekerjaan	yang	dilakukan	oleh	Perampuan	miskin,	 (2)	
bantuan	 dan	 program	 pemerintah	 yang	 gulirkan	 tidak	
berpengaruh	 signifikan	 terhadap	 penurunan	 jumlah	 warga	
miskin,	(3)	peneliti	melihat	bentuk-bentuk	kualitatif	kemiskinan	
yang	 khas	 dialami	 oleh	 warga	 miskin	 kota	 sangat	 bervariasi	
sehingga	 menarik	 untuk	 di	 teliti,	 (4)	 banyaknya	 bermunculan	
kegiatan	 produktif	 (strategi)	 	 yang	 dilakukan	 oleh	 perempuan	
sebagai	 kepala	 rumah	 tangga	 	 miskin	 antara	 lain	 membuka	
warung,	mencuci	pakain	dari	 rumah	kerumah,	berdagang	sayur	
keliling	,	sandro,	tukang	parkir,	buruh	bangunan,		dan	pengumpul	
barang	bekas	untuk	dijual	(payabo)		

	.	
Fokus		Riset	

Dalam	kajian	riset	ini,	langkah	pengumpulan	data	terbagi	
menjadi	 dua	 fokus,	 yaitu;	 (1)	 Perangkap	 Kemiskinan	 yang	
menimpah	 rumah	 tangga	 miskin	 yaitu	 bagaimana	 kemiskinan	
yang	 diakibatkan	 oleh	 rendahnya	 pendapatan,	 kelemahan	
fisiknya,	 keterisolasian/keterasingan	 berada	 dilingkungannya,	
kerentanan	 terhadap	 kenaikan	 harga-harga	 dan	
ketidakberdayaannya	 dalam	 situasi	 kemiskinan	 karena	 tidak	
adanya	 akses:	 (2)	 Asset	 dan	 Kapabilitas:	 asset	 nyata	 yaitu	
simpanan	(tabungan,emas,	makanan),	sumber-sumber	(tanah,	air	
tanaman,ternak)	dan	asset	tidak	nyata	(kesempatan-kesempatan	
untuk	 mengali	 sumber	 daya,	 simpanan,	 barang-barang,dan	
pekerjaan).	 Kapabilitas	 yaitu	 orang	miskin	mempunyai	 potensi	
dan	 kemampuan	 dalam	 pemenuhan	 kebutuhan	 dasar	
(kemampuan	 menjangkau	 pendidikan	 dasar),	 kemampuan	
menjangkau	 perlindungan	 dasar	 (pemilikan	 tempat	 tinggal),	
kemampuan	mengatasi	goncangan	(kenaikan	harga	BBM,	harga	
barang,	 daya	 beli	 masyarakat	 menurun)	 dan	 tekanan	 (banjir,	
demo	 masyarakat,sakit	 dan	 dikeluarkan	 dari	 pekerjaan);	 (3)	
Strategi	 bertahan	 hidup	 perempuan	 kepala	 keluarga	 miskin,	
peneliti	 mengumpulkan	 informasi	 menyangkut	 kondisi	 sosial	
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ekonomi	 informan.	 Secara	 umum,	 informasi	 yang	 digali	 pada	
fokus	 data	 ini	 adalah;	 (a)	 Kondisi	 sosial	 ekonomi	 informan	
(kondisi	rumah,	kondisi	keluarga,	latar	belakang	keluarga,	tingkat	
pendidikan);	(b)	Aktivitas	ekonomi	informan	(kegiatan	produktif	
yang		menghasilkan	income)	seperti	membuka	warung,	menjual	
kue,	 mencuci	 dan	 payabo;	 (c)	 Strategi	 mata	 pencaharian	 yang	
dilakukan	 seperti	 menitipkan	 anak,	 Pengambilan-pengambilan	
keputusan	 informan;	 (d)	 Harapan-harapan	 informan	 terhadap	
keluarga	 dan	 masa	 depan;	 (e)	 Tindakan	 informan	 dalam	
memenuhi	kebutuhan	sehari-hari	(jangka	pendek,	menengah,	dan	
jangka	panjang).	

Sumber	data	primer	pada	kajian	riset	ini	ialah	data	yang	
berkaitan	 langsung	 dengan	 pokok	 permasalahan	 utama	
penelitian	 perempuan	 kepala	 rumah	 tangga	 miskin	 sekaligus	
sebagai	 subyek	 atau	 informan	 dari	 berbagai	 kasus	 terpilih	
berdasarkan	4	(empat)	 tipologi	rumah	tangga	miskin	yaitu;	 (1)	
perempuan	 yang	 ditinggal	mati	 oleh	 suaminya;	 (2)	 perempuan	
yang	 ditinggalkan	 oleh	 suami	 (migrasi);	 (3)	 perempuan	 yang	
tidak	 pernah	 menikah,	 (4)	 perempuan	 remaja	 yang	 memikul	
tanggung	 jawab	rumah	tangga	serta	pekerjaan	yang	di	lakukan.	
Cara	 memilih	 dan	 menentukan	 subjek	 tersebut	 melalui	 model	
Purposive	Subjek	dipilih	berdasarkan	informasi	dari	pihak	terkait	
adalah	 kepala	 RT,kepala	 	 RW,	 Lurah,	 Camat,	 Kepala	
Pemberdayaan	 Masyarakat	 Kota	 Makassar	 (BPM),	 Kepala	
Pemberdayaan	Perempuan	Kota	Makassar,	dan	LSM	Perempuan	
Miskin	 Kota.	 Unit	 analisisnya	 adalah	 perempuan	 kepala	 rumah	
tangga	dan	unit	 pengamatan	adalah	 rumah	 tangga	miskin	 yang	
dikepalai	oleh	perempuan.	

	
Teknik	Pengumpulan	data	

	Teknik	 pengumpulan	 data	 kualitatif	 menurut	 Creswell	
(1998)	antara	lain;	pengamatan	(observasi)	meliputi	participant	
observation	 ,	 wawancara	 mendalam	 (indepth	 Interview),	 dan	
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dokumentasi.	 Menggunakan	 teknik-teknik	 pengumpulan	 data	
yang	 dimaksud,	 diharapkan	 dapat	 mengungkapkan	 realitas	
empirik	 secara	 komprehensif	 sebagai	 konsekuensi	 dari	
pendekatan	kualitatif	yang	digunakan	dalam	penelitian	ini.	

	

a.		Pengamatan	(Observasi)	
Pengamatan	yang	dilakukan	yakni	pengamatan	langsung.	

Adapun	 data	 yang	 dihimpun	 dalam	 pengamatan	 terhadap	
kehidupan	 perempuan	 sebagai	 kepala	 rumah	 tangga	miskin	 ini	
adalah	perilaku-perilaku	informan	baik	di	rumah,	di	tempat	kerja,	
maupun	 dalam	 berinteraksi	 sosial.	 Dalam	 pengamatan	 ini,	
peneliti	menggunakan	 :	 (1)	 catatan-catatan;	 (2)	 alat	 elektronik	
seperti	 tape	 recorder	 dan	 handycam;	 (3)	 memusatkan	
pengamatan	pada	data-data	yang	relevan;	(4)	menambah	bahan	
persepsi	 tentang	 obyek	 yang	 diamati;	 dan	 (5)	 mengklarifikasi	
data	hasil	pengamatan	terhadap	informan.	

Pada	tahap	awal,	hampir	setiap	hari	waktu	penelitian	ini	
habis	hanya	untuk	berkeliling	ke	perkampungan,	mendengarkan	
obrolan	 warga,	 dan	 nongkrong	 di	 komunitas	 mereka.	 Setelah	
berhasil	menjalin	hubungan	dengan	mereka,	 barulah	kemudian	
secara	 bertahap	 peneliti	 akan	 memasuki	 penggalian	 fenomena	
penelitian.	Peneliti	akan	mengadakan	wawancara	bebas	(pertama	
kali	 melakukan	 perbincangan	 secara	 informal)	 mengenal	
berbagai	 hal	 yang	 berkaitan	 dengan	 masalah	 penelitian	 ini.	
Peneliti	 akan	 terlibat	 dalam	 aktifitas	 sehari-hari	 subyek	
penelitian	 selama	 24	 jam	 sekali.	 Pada	 masing-masing	 kasus	 ,	
peneliti	akan	akan	tingal	di	rumahnya	dan	melakukan	partisipasi	
observation	 pada	 berbagai	 kegiatan	 mareka	 selam	 sehari	
semalam.	

	

b.	Wawancara	(interview)	
Teknik	 wawancara	 yang	 digunakan	 adalah	 wawancara	

mendalam	 (indepth	 interview)	 dan	 wawancara	 bebas.	
Wawancara	 mendalam	 terhadap	 	 4	 perempuan	 kepala	 rumah	
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tangga	 miskin,	 diperlukan	 untuk	 menyempurnakan	 perolehan	
data,	 khususnya	 informan	 kunci	 untuk	 memperoleh	 informasi	
lengkap	tentang	fokus	yang	diteliti.	

Dalam	 pengumpulan	 data	 di	 lapangan,	 pelaksanaan	
wawancara	mendalam	ini	didasarkan	atas	daftar	pertanyaan	yang	
telah	 dibuat	 sebagai	 pedoman	 wawancara	 (interview	 guide).	
Pedoman	ini	diperlukan	agar	data	yang	diperoleh	sesuai	dengan	
data	 yang	 dibutuhkan.	 Wawancara	 bebas	 dilakukan	 terhadap	
pihak-pihak	yang	mengetahui	tentang	perempuan	miskin		fokus	
yang	diteliti	dan	bersität	melengkapi.	

Kegiatan	 wawancara	 umumnya	 tidak	 dilakukan	 dari	
rumah	 ke	 rumah,	 namun	 sangat	 fleksibel	 tergantung	 kondisi	
informan	yang	terkadang	mereka	sambil	bekerja	atau	penulis	ajak	
ke	warung	.	Informasi	yang	diperoleh	melalui	wawancara	dicatat	
dalam	catatan	sementara	dan	selanjutnya	disusun	kembali	serta	
dituangkan	 ke	 dalam	 buku	 hasil	 kegiatan	 lapangan.	 Untuk	
mendukung	kegiatan	wawancara	peneliti	juga	menggunakan	alat	
perekam	(tape	recorder),	dan	pedoman	wawancara.	

	

c.	Dokumentasi	
Teknik	 dokumentasi	 dilakukan	 untuk	 mengumpulkan	

data	sekunder	yang	tertulis	maupun	gambar-gambar	di	instansi-
instansi	 dan	 lembaga-lembaga	 yang	 terkait	 seperti	 lembaga	
pemerintahan.	 Data	 yang	 dikumpulkan	 melalui	 teknik	
dokumentasi	 ini	 adalah	 data-data	 BPS,	 data-data	 jurnal	
Perempuan	dan	Pemberdayaan	dan	juga	data	dari	lembaga	yang	
melakukan	pendamping	pada	orang	miskin	perkotaan	(LSM).	

	
Teknik	Analisa	Data	
	 Analisa	data	merupaka	upaya	mencari	dan	menata	secara	
sistimatis	catatan	hasil	observasi,	wawancara	untuk	meningatkan	
pemahaman	 peneliti	 tentang	 kasus	 yang	 diteliti;	meningkatkan	
pemahaman	 ini	 dilakukan	 dengan	 berbagai	 upaya	 mencari	
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makna,	setelah	 itu	menyajikan	hasil	analisis	 ini	sebagai	 temuan	
bagi	orang	lain	(Muhadjir,	1996:104).	

Analisa	data	dilakukan	selama	penelitian	(Analysis	during	
data	 collection)	 dimaksudkan	 agar	 fokus	 penelitian	 (konsep	
utama)	 tetap	 diberi	 perhatian	 khusus	 melalui	 wawancara	
mendalam	 (diolah	 dan	 ditulis	 dalam	 catatan).	 Selanjutnya,	
seluruh	 data	 yang	 di	 ambil	 dari	 pendekatan	 kualitatif,	 maka	
teknik	 analisa	 data	 yang	 digunakan	 adalah	 teknik	 analisis	
induktif-kualitatif;	 di	 manapenelitian	 ini	 tidak	 mencari	 bukti	
untuk	menerima	atau	menolak	suatu	hipotesis	yang	dirumuskan	
sebelu	 peneliti	 memasuki	 lapangan	 (Handayani&Sugirati	
2002:57).Untuk	bagaimana	menjelaskan	strategi	bertahan	hidup	
informan	 yang	 terjerat	 dalam	 perangkap	 kemiskinan.	 Langkah	
berikutnya	adalah	melakukan	analisis	interaktif	dengan	memadu	
data	secara	menyeluruh	(komprehensif).	

Pendekatan	yang	digunakan	adalah	pendekatan	kualitatif	
dengan	metode	 studi	 kasus	dan	biografi	 .	Metode	biografi	 yang	
penulis	 lakukan	 pada	 perempuan	 kepala	 rumah	 tangga	miskin	
yaitu	 dengan	 mengorganisir	 pengalaman	 obyektif	 tentang	
kehidupan	mereka	seperti	tahap	perjalan	hidup	dan	pengalaman	
mulai	 dari	 tahap	 kanak-kanak,	 dewasa	 yang	 ditulis	 secara	
kronologis.	 Selanjutnya	 peneliti	 mengidentifikasi	 dan	 mengkaji	
makna	 kisah	 yang	 dipaparkan	 dan	 ditulis	 dalam	 bentuk	 narasi	
yang	berfocus	pada	proses	dalam	hidup	individu	dari	perempuan	
kepala	rumah	tangga	miskin	yang	menjadi	fokus	analisis.	Langka	
selanjutnya	 peneliti	 dalam	 analisis	 data	 pada	 studi	 kasus	 yaitu	
mengorganisir	 informasi,	 membaca	 seluruh	 informasi	 dan	
memberi	 kode,	 menguraikai	 terperinci	 mengenai	 kasus	 dan	
konteksnya,	 peneliti	 menetapkan	 pola	 dan	 mencari	 hubungan	
antara	 berapa	 katagori,	 peneliti	 melakukan	 interpretasi	 dan	
menyajikan	secara	naratif,	Creswell	(1995).	

Bentuk	 operasional	 analisis	 ini	 cendrung	 mengarah	 ke	
teknik	 analisis	 komponensial	 yaitu	 data	 di	 cari	 dari	 mulai	



Strategi Bertahan Hidup Perempuan Kepala Rumah Tangga Miskin 

 

63 

observasi,	 wawancara	 mendalam	 dan	 bebas,	 dan	 seleksi	
dukumentasi	 agar	melihat	 karakteristik	dari	 tipe	 rumah	 tangga	
yang	ada	di	Kota	Makassar..		
	

Pengabsahan	Data	
Untuk	menguji	kembali	berbagai	peristiwa	yang	terjadi	di	

lapangan	 maka	 perlu	 dilakukan	 pemeriksaan	 keabsahan	 data	
(trustwortthiness)	 yang	 diperoleh.	 Hal	 ini	 disebabkan	 karena	
tanpa	pemeriksaan	keabsahan	data	yang	diperoleh	peneliti	dari	
lapangan	 secara	 cermat,	 tepat	 dan	 teknik	 tertentu,	 maka	 sulit	
dipertanggung	 jawabkan	 kebenaran	 dan	 penelitian	 yang	
dilakukan.	 Sehubungan	dengan	 pemeriksaan	 ini	 secara	 teoritis,	
penelitian	 kualitatif	 mengandalkan	 wawancara	 dan	 observasi	
banyak	 mengandung	 kelemahan	 sehingga	 bisa	 mempengaruhi	
hasil	 akurasi	 penelitian.	 Menurut	 creswell	 dibutuhakan	 cara	
menentukan	keabsahan	data.	Yaitu;	(1)		Kredibilitas,	apakah	hasil	
penelitian	 dapat	 diterima	 atau	 dipercaya,	 dengan	 cara	
memperoleh	 tingkat	 kepercayaan	 yaitu;	 (a)	 memperpanjang	
masa	 pengamatan;	 (b)	 Pengamatan	 yang	 terus	menetus	 untuk	
menemukan	ciri-ciri	dan	unsusr-unsur	pada	issu	yang	diteliti;	(c)	
Tringangulasi	data		yaitu	pemeriksaan	keabsahan	data;	(d)	Peer	
debriefing	 (membicarakan	 dengan	 orang	 lain	 yaitu	 dengan	
mengekspos	 hasil	 akhir	 dari	 diskusi	 analitik	 dengan	 rekan	
sejawat;	(e)	Menadakan	member	chek	yaitu	dengan	menguji	dan	
mengecek	analisa,	dengan	mengaplikasikan	pada	data.	

	Gambaran	 peristiwa	 atas	 obyek	 yang	 diamati	
mempertimbangkan	derajat	koherensi	internal,	masuk	akal,	dan	
berhubungan	dengan	peristiwa	 faktual	dan	 realistik.	 Fenomena	
lapangan	 harus	 bebas	 dari	 interpretasi	 subyektif	 peneliti.	
Menurut	 Scriven	 (Moleong,	 1998:174)	 bahwa	 sesuatu	 yang	
objektif	adalah	sesuatu	yang	dapat	dipercaya,	faktual	dan	dapat	
dipastikan.	 Oleh	 karena	 itu	 kepastian	 yang	 dimaksud	 adalah	
kepastian	data	yang	diperoleh.	
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TINJAUAN UMUM PRA-RISET 
STRATEGI BERTAHAN HIDUP 
PEREMPUAN KEPALA RUMAH 
TANGGA MISKIN 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Sejarah	Singkat	Kota	Makassar	
	

omba	Opu	 kerupakan	 cikal	 bakal	 kelahiran	 kote	Makasar,	
merupakan	ibukota	kerajaan	Gowa	merupakan	sebuah	kota	
dagang	 yang	 penting	 artinya,	 karena	 posisinya	 sebagai	

bandar	 transito	 yang	memperdagangkan	 rempah-rempah	 yang	
sangat	 digemari	 bangsa	 Eropa,	 dan	 merupakan	 pusat	
perdagangan	 Indonesia	 Timur	 yang	 di	 dukung	 oleh	 faktor	
geografis.	Kekuatan	armada	lautnya	mampu	mengontrol	kawasan	
perdagangan	yang	luas.	

Pada		awal	abad	ke-XV	masehi,	cikal	bakal	kota	makasar	
terletak	 di	 muara	 sungai	 Tallo	 dengan	 pelabuhan	 niaga	 kecil	 di	
wilayah	 itu	 pada	 penghujung	 abad	 XV.	 Pertengahan	 abad	 ke-XVI		
kerajaan	Tallo	dan	Kerajaan	Gowa	bersatu	dan	melepaskan	diri	dari	
kerajaan	Siang	–	Pangkajenne,		bahkan	menyerang	dan	menaklukan	
kerajaan-kerajaan	sekitarnya.	Akibat	semakin	intensifnya	kegiatan	
pertanian	di	hulu	sungai	Tallo,	mengakibatkan	proses	pendangkalan	
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pada	muara	sungai	Tallo	sehingga	bandarnya	dipindahkan	ke	muara	
sungai	 Jeneberang.	 Pada	 kawasan	 inilah	 awal	 mula	 proses	
pembangunan	kekuasaan	kawasan	istana	oleh	para	ningrat	kerajaan	
Gowa-Tallo,	untuk	selanjutnya	membangun	Benteng	pertahanan	di	
Somba	 Opu.	 Dalam	 proses	 perkembangannya	 (seratus	 tahun	
kernudian)	wilayah	ini	menjadi	pusat	Kota	Makassar.	

Pada	 masa	 pemerintahan	 Raja	 Gowa	 XVI	 telah	 didirikan	
Benteng	 Rotterdam	 di	 bagian	 utara.	 Pada	masa	 pemerintahan	 di	
bawah	kekuasaan	kerajaan	Gowa,	terjadi	peningkatan	aktivitas	pada	
sektor	 perdagangan	 baik	 lokal,	 regional	 maupun	 internasional,	
kemudian	 kemajuan	 sektor	 politik	 serta	 pembangunan	 fisik	 yang	
dilakukan	 oleh	 kerajaan.	 Masa	 ini	 merupakan	 puncak	 kejayaan	
Kerajaan	Gowa	(Patunru,	1967	:	14	:	Pananrangi,	1990	:	20).	

	Selanjutnya	 dengan	 adanya	 Perjanjian	 Bungaya	
menghantarkan	 Kerajaan	 Gowa	 pada	 awal	 keruntuhan.	 Komoditi	
ekspor	 utama	 Makassar	 pada	 waktu	 itu	 adalah	 beras	 yang	
merupakan	 salah	 satu	 barang	 atau	 komoditi	 utama	 yang	 di	
perdagangkan	 untuk	 ditukar	 dengan	 rempah-rempah	 di	 Maluku	
maupun	barang-barang	manufaktur	asal	Timur	Tengah,	India,	dan	
Cina	di	Nusantara	Barat.		

Dari	 saudagar	 Portugal	 maupun	 catatan-catatan	 lontara	
setempat,	diketahui	bahwa	peranan	penting	saudagar	Melayu	dalam	
sistem	perdagangan	didasarkan	pada	pertukaran	surplus	pertanian	
dengan	 barang-barang	 impor	 yang	 berkembang	 pada	 waktu	 itu.	
Dengan	menaklukkan	 kerajaan-kerajaan	 kecil	 di	 sekitarnya,	 yang	
pada	 umumnya	 berbasis	 agraris,	 maka	 Makassar	 mampu	
meningkatkan	 produksi	 komoditinya	 yang	 cukup	 berarti,	 bahkan	
dalam	 menyerang	 kerajaan-kerajaan	 kecil	 lainnya,	 para	 ningrat	
Makassar	bukan	hanya	menguasai	kawasan	pertanian,	akan	tetapi	
berusaha	untuk	membujuk	dan	memaksa	para	saudagar	setempat	
agar	 berpindah	 ke	 Makassar,	 sehingga	 kegiatan	 perdagangan	
semakin	 terkonsentrasi	 di	 bandar	 niaga	 baru	 yang	 telah	
dikembangkan.	 Proses	 inilah	 yang	 kemudian	menjadi	 cikal	 bakal	
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perkembangan	 kegiatan	 perdagangan	di	 Kota	Makassar	 sekaligus	
menjadi	pusat	Kota	Makassar	saat	ini.	

Dalam	tradisi	para	pelaut	dan	pedagang	yang	berniaga	ke	
Maluku,	 kawasan	 yang	 pulau-pulaunya	 berada	 di	 Utara	 Pulau	
Sumbawa	 disebut	 dengan	 nama	Makassar.	 Tradisi	 penyebutan	
pulau-pulau	 tersebut	 dari	 para	 pelaut	 dan	 pedagang	 kemudian	
diserap	oleh	pelaut	dan	pedagang	Portugis	setelah	merebut	dan	
menduduki	 Malaka.	 Dalam	 catatan	 Tome	 Pores,	 diungkapkan	
bahwa	 pedagang-pedagang	 Melayu	 menginformasikan	 adanya	
jalur	 paling	 singkat	 dalam	 pelayaran	 ke	 Maluku,	 yaitu	 melalui	
Makassar	(Cortesao.	1944).	Informasi	ini	mendorong	pelaut	dan	
pedagang	 Portugis	 menelusuri	 jalur	 tersebut,	 sehingga	 dalam	
peta	pelayaran	 pengembara	 Portugis,	 Pulau	 	 Kalimantan	 diberi	
nama	“Pulau	Makassar	yang	besar”	(Granidos	ilha	de	Macazar),	
sedangkan	 Pulau	 Sulawesi	 dan	 pulau-pulau	 sekitarnya	 disebut	
“Pulau-pulau	Makassar”	(Ilhas	dos	Macazar).		

Selain	 itu,	 kota-kota	 pelabuhan	 yang	 berada	 di	 pesisir	
Barat	 Sulawesi	 yang	 menjadi	 tempat	 persinggahan	 dalam	
pelayaran	ke	Maluku,	 juga	diberikan	predikat	Makassar,	 antara	
lain	 Siang	 Makassar,	 Bacukiki	 Makassar,	 Suppa	 Makassar,	
Sidenreng	Makassar,	Napo	Makassar,	dan	Tallo	Makassar.		Bandar	
niaga	Makassar	 terbentuk	 dari	 dua	 bandar	 niaga	dari	 kerajaan	
kembar	Gowa-Tallo,	yaitu	Bandar	Tallo	dari	Kerajaan	Tallo	yang	
terletak	di	pesisir	muara	Sungai	Tallo,	serta	bandar	Somba	Opu	
dari	 Kerajaan	 Gowa	 yang	 terletak	 di	 pesisir	 muara	 sungai	
Jeneberang.		

Dua	kerajaan	tetangga	itu	kemudian	berhasil	membentuk	
persekutuan	 pada	 1528,	 setelah	 melalui	 permufakatan	
penyelesaian	 konflik	 (perang).	 Kesepakatan	 yang	 dibuat	 itu	
berpengaruh	 bagi	 rakyatnya	 dan	 semua	 yang	 mengenai	 dua	
kembar	tersebut,	sehingga	“Satu	rakyat,	dua	raja”	(se’reji	ata	atau	
narua	 karaeng).	 Persekutuan	 yang	 dibangun	 itu	 bersifat	
menyatukan	 dua	 kerajaan	 dalam	 kehidupan	 kenegaraan,	 tetapi	
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tetap	 mengakui	 kedudukan	 kekuasaan	 masing-masing	 sebagai	
kerajaan.	Kerajaan	Gowa	ditempatkan	sebagai	pemegang	kendali	
kekuasaan	 kerajaan	 kembar	 (sombaya),	 sedangkan	 Raja	 Tallo	
sebagai	pejabat	mengkubumi	(tuma’bicara	butta).		

Perang	 yang	 berakhir,	 ditandai	 dengan	 pembentukan	
persekutuan	kerajaan	kembar	Gowa-Tallo,	berbasis	pada	keinginan	
Kerajaan	Gowa	untuk	mengubah	orientasi	kehidupan	kerajaannya	
dari	agraria	ke	dunia	maritim	pada	periode	pemerintahan	Raja	Gowa	
IX,	 Tumapa’risi’	 Kallonna	 Daeng	 Matanre	 Karaeng	 Manguntungi	
(1510-1546).	 	 Kebijakan	 itu	 dilaksanakan	 mengingat	 semakin	
banyak	arus	migran	pedagang	Melayu	ke	kawasan	ini	setelah	Malaka	
diduduki	oleh	Portugis	pada	tahun	1511	segera	setelah	persekutuan	
dua	kerajaan	itu,	yang	secara	kesejarahan	diperintah	oleh	raja	dari	
keturunan	 yang	 sama.	 Kerajaan	 kembar	 tersebut	 melaksanakan	
perluasan	 kekeuasaan	 dengan	 menaklukkan	 kerajaan-kerajaan	
pesisir	 dan	 memaksa	 mereka	 untuk	 melakukan	 perdagangan	 di	
bandar	niaga	Tallo	dan	Sombaopu.		

Raja	 Gowa	 ke-X,	 I	 Manriagau	 Daeng	 Bonto	 Karaeng	
Lakiung	 Tunipallangga	 Ulaweng	 (1546-1564),	 yang	 menjadi	
pelanjut	 Raja	 Gowa	 ke-IX,	 memandang	 kebijakan	 itu	 kurang	
memberikan	 peluang	 bagi	 kemajuan	 bandar	 niaga	 kerajaan	
kembar	 Gowa-Tallo.	 Ia	 kemudian	 merancang	 penaklukkan	
kerajaan-kerajaan	 pesisir	 dan	 kerajaan-kerajaan	 yang	memiliki	
potensi	 ekonomi	 dengan	 kebijakan	 baru,	 yaitu	 memaksa	
kerajaan-kerajaan	taklukan	untuk	tunduk	dan	patuh	kepada	Raja	
Gowa	 X	 serta	 mengangkut	 orang	 dan	 barang	 dari	 negeri	 yang	
telah	 ditaklukkan,	 khsususnya	 yang	 bergiat	 dalam	 dunia	
perdagangan	maritim	ke	bandar	Kerajaan	Gowa-Tallo.		

Akibat	 kebijakan	 yang	 ditetapkan,	 bandar-bandar	 niaga	
yang	berada	di	pesisir	 jazirah	selatan	menjadi	sirna,	dan	hanya	
ada	dua	bandar	niaga,	yakni	bandar	niaga	Tallo	dan	badar	niaga	
Sombaopu.	 Kedua	 bandar	 muara	 Sungai	 Tallo	 hingga	 muara	
Sungai	 Jeneberang	 yang	 dipenuhi	 oleh	 para	 pedagang	 dari	
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berbagai	 bandar	 niaga	 yang	 sebelumnya	 disebut	 Makassar.	
Kondisi	 inilah	 yang	 kemudian	 mendasari	 para	 pedagang	
menyebut	 bandar	 niaga	 Tallo	 dan	 Sombaopu	 dengan	 sebutan	
bandar	 Makassar,	 dan	 tidak	 menyebut	 Tallo	 Makassar	 atau	
Sombaopu	Makassar.		

Kerajaan	kembar	Gowa-Tallo	juga	kemudian	disebut	dengan	
nama	Kerajaan	Makassar,	di	mana	Raja	Gowa	diangkat	menjadi	Raja,	
sedangkan	 Raja	 Tallo	 menjadi	 Mangkubumi	 atau	 Kepala	
Pemerintahan	Kerajaan.	Bandar	Makassar	kemudian	berkembang	
dan	 menjadi	 pusat	 kegiatan	 bagi	 para	 pelaut	 dan	 pedagang,	
termasuk	 pelaut	 dan	 pedagang	 dari	 Portugis	 pada	 tahun	 1532,	
Belanda	(VOC)	pada	tahun	1603,	Inggris	pada	tahun	1613,	Spanyol	
pada	tahun	1615,	Denmark	pada	tahun	1618,	dan	Cina	pada	tahun	
1618.	Berkumpulnya	para	pedagang	di	bandar	Makassar,	berhasil	
meningkatkan	kegiatan	perdagangan	melalui	dukungan	keberadaan	
pelabuhan.	

Untuk	 melindungi	 kegiatan	 perdagangan	 di	 kota	
pelabuhan,	pemerintah	Kerajaan	Makassar	membangun	sejumlah	
benteng	 pertahanan	 sepanjang	 pesisir	 dari	 yang	 paling	 utara	
Benteng	 Tallo	 hingga	 yang	 paling	 selatan	 Benteng	 Barombong.	
Selain	 benteng,	 sepanjang	 wilayah	 pesisir	 kota	 juga	 dibangun	
tembok	yang	di	depannya	berjejer	perahu	dan	kapal	dagang	dari	
berbagai	kerajaan	di	Asia	Tenggara,	Cina,	dan	Eropa,	sedangkan	
di	balik	tembok	juga	berlangsung	kegiatan	perdagangan,	baik	di	
pasar	tradisional,	maupun	di	rumah-rumah	dagang.	

Dalam	waktu	hanya	seabad,	Kota	Makassar	menjadi	salah	
satu	 kota	 niaga	 terkemuka	 dunia	 dan	 dihuni	 penduduk	 lebih	
100.000	jiwa	(termasuk	20	kota	terbesar	dunia	pada	zaman	itu,	
dan	 jumlah	penduduk	Kota	Amsterdam	Belanda	baru	mencapai	
sekitar	 60.000	 jiwa).	 Kondisi	 ini	 kemudian	 menjadikan	 Kota	
Makassar	 berkembang	 sebagai	 kota	 kosmopolitan	 dan	
multikultur.	 Perkembangan	 bandar	 Makassar	 yang	 demikian	
pesat,	erat	hubungannya	dengan	perubahan	tatanan	perdagangan	



Dr. Nurlina Subair, M.Si. 

 

70 

internasional	pada	masa	itu.	Pusat	utama	jaringan	perdagangan	
di	Malaka,	ditaklukkan	oleh	Portugal	pada	tahun	1511,	demikian	
pula	di	Jawa	Utara	mengikuti	kekalahan	armada	lautnya	di	tangan	
Portugal.	 Kondisi	 ini	 berdampak	 pada	 pengkotak-kotakan	
kerajaan	 Mataram.	 Bahkan	 ketika	 Malaka	 diambil-alih	 oleh	
Kompeni	Belanda	 (VOC)	hingga	pada	 tahun	1641.	Peristiwa	 ini	
ditandai	 sebagai	 awal	 masuknya	 pedagang	 Portugis	 untuk	
berpindah	ke	Kota	Makassar.	

Sampai	pada	pertengahan	pertama	abad	ke-	17,	Makassar	
berupaya	merentangkan	kekuasaannya	ke	sebagian	besar	wilayah	
Indonesia	Timur	dengan	menaklukkan	Pulau	Selayar	dan	sekitarnya,	
kerajaan-kerajaan	Wolio	di	Buton,	Bima	di	Sumbawa,	Banggai	dan	
Gorontalo	di	Sulawesi	bagian	Tirnur	dan	Utara	serta	mengadakan	
perjanjian	dengan	kerajaan-kerajaan	di	Seram	dan	pulau-puIau	lain	
di	Maluku.		

Secara	 internasional,	 sebagai	 salah	 satu	 bagian	 penting	
dalam	 Dunia	 Islam.	 Sultan	 Makassar	 menjalin	 hubungan	
pordagangan	dan	 diplomatik	 yang	 erat	dengan	 kerajaan-kerajaan	
Banten	 dan	 Aceh	 di	 Indonesia	 Barat,	 Golconda	 di	 India	 dan	
Kekaisaran	Otoman	di	Timur	Tengah.	

Hubungan	Makassar	dengan	dunia	Islam	diawali	dengan	
kehadiran	Abdul	Ma’mur	Khatib	Tunggal	atau	Dato’	Ri	Bandang	
yang	berasal	dari	Minangkabau,	Sumatera	Barat,	yang	tiba	di	Tallo	
(sekarang	Makassar)	pada	bulan	September	 tahun	1605.	Beliau	
mengislamkan	Raja	Gowa	ke-XI,	 	 	 I	Mangerangi	Daeng	Marabia	
dengan	 gelar	 Sultan	 Alauddin	 (memerintah	 1593-1639),	 dan	
Mangkubumi	 I	Malingkaang	Daeng	Manyonri	Karaeng	Katangka	
yang	 juga	sebagai	Raja	Tallo.	Kedua	raja	 inilh	yang	mula	 -	mula	
memeluk	 Agama	 Islam	 di	 Sulawesi	 Selatan.	 Pada	 tanggal	 9	
Nopember	 1607,	 tepatnya	 pada	 hari	 Jumat	 diadakanlah	 salat	
Jumat	 pertama	 di	 Mesjid	 Tallo	 dan	 dinyatakan	 secara	 resmi	
penduduk	Kerajaan	Gowa-Tallo	telah	memeluk	Agama	Islam,	dan	
pada	 waktu	 yang	 bersamaan,	 diadakan	 salat	 Jumat	 di	 Mesjid	
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Mangallekana	 di	 Somba	 Opu.	 Tanggal	 inilah	 yang	 selanjutnya	
diperingati	 sebagai	 hari	 jadi	 Kota	Makassar	 sejak	 tahun	 2000,	
dimana	 sebelurnnya	 hari	 jadi	 kota	Makassar	 diperingati	 setiap	
tanggal	1	April.	

Para	 ningrat	 Makassar	 dan	 rakyatnya	 dengan	 giat	 ikut	
dalam	jaringan	perdagangan	internasional,	dan	proses	interaksi	
dengan	 komunitas	 kota	 yang	 kosmopolitan	 menjadi	 sebuah	
“creative	renaissance”	yang	menjadikan	bandar	Makassar	sebagai	
salah	 satu	 pusat	 ilmu	 pengetahuan	 terdepan	 pada	 zamannya.	
Koleksi	 buku	 dan	 peta,	 sesuatu	 yang	 pada	 zaman	 itu	 masih	
langkah	 di	 Eropa,	 	 terkumpul	 di	 Makassar.	 Konon	 merupakan	
salah	satu	perpustakaan	ilmiah	terbesar	di	dunia,	dan	para	sultan	
tak	 segan-segan	memesan	 barang-barang	 paling	muktahir	 dari	
seluruh	pelosok	bumi,	termasuk	bola	dunia	dan	teropong	terbesar	
yang	dipesan	 secara	khusus	dari	Eropa.	Ambisi	 para	pemimpin	
Kerajaan	 Tallo-Gowa	 untuk	 semakin	 memperluas	 wilayah	
kekuasaan	 serta	persaingan	Bandar	Makassar	dengan	Kompeni	
Dagang	Belanda	VOC	berakhir	dengan	paling	dahsyat	dan	sengit	
yang	 pernah	 dijalani	 Kompeni.	 Pasukan	 Bugis,	 Belanda,	 dan	
sekutunya	 serta	 Ternate,	 Buton	 dan	 Maluku	 memerlukan	 tiga	
tahun	operasi	militer	di	seluruh	kawasan	Indonesia	Timur.	Baru	
tahun	1669,	akhirnya	dapat	merata-tanahkan	Kota	Makassar	dan	
benteng	terbesarnya,	yaitu	benteng	Somba	Opu.	

Bagi	 Sulawesi	 Selatan,	 kejatuhan	 Makassar	 di	 tangan	
federasi	 merupakan	 sebuah	 titik	 balik	 yang	 berarti	 dalam	 ha!	
pengalihan	 bandara	 Niaga	 menjadi	 wilayah	 kekuasaan	 VOC.	
Dalam	beberapa	pasal	perjanjian	perdamaian	membatasi	dengan	
ketat	kegiatan	pelayaran	antar-pulau	Gowa-Tallo	dan	sekutunya.	
Pelabuhan	 Makassar	 ditutup	 bagi	 pedagang	 asing,	 sehingga	
komunitas	 saudagar	 hijrah	 ke	 pelabuhan-pelabuhan	 lain.	 Pada	
beberapa	dekade	pertama	setelah	pemusnahan	kota	dan	bandar	
Makassar,	 penduduk	 yang	 tersisa	 membangun	 sebuah	
pemukiman	baru	di	sebelah	utara	bekas	Benteng	Ujung	Pandang.		
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Benteng	 pertahanan	 yang	 terletak	 di	 bagian	 Utara	 kota	
lama	 pada	 tahun	 1673	 ditata	 ulang	 oleh	 VOC	 sebagai	 pusat	
pertahanan	dan	pemerintahan	dan	diberi	nama	baru,	yakni	Fort	
Rotterdam.	Kawasan	inilah	yang	merupakan	’kota	baru’	dan	mulai	
tumbuh	 di	 sekelilingnya	 pemukiman	 yang	 dinamakan	
’Vlaardingen’.	 Skala	 pemukiman	 yang	 berkembang	 jauh	 lebih	
kecil	daripada	Kota	Raya	Makassar	yang	telah	dihancurkan.	Pada	
dekade	pertama	seusai	perang,	seluruh	kawasan	itu	dihuni	tidak	
lebih	 2.000	 jiwa.	 Pada	 pertengahan	 abad	 ke-XVIII	 mengalami	
peningkatan	menjadi	sekitar	5.000	orang,	setengah	di	antarnya	
bekerja	sebagai	budak.	Selarna	dikuasai	VOC,	Makassar	menjadi	
sebuah	kota	yang	terlupakan.	Jan	Kompeni	maupun	para	penjajah	
kolonial	 pada	 abad	 ke-XIX	 tak	 mampu	 menaklukkan	 jazirah	
Sulawesi	Selatan	yang	sampai	awal	abad	ke-XX,	dan	masih	terdiri	
dari	 selusinan	 kerajaan	 kecil	 yang	 berdiri	 sendiri,	mandiri	 dan	
otonom	 dari	 pemerintahan	 asing,	 bahkan	 sering	 harus	
mempertahankan	 diri	 terhadap	 serangan	 militer.	 Dengan	
demikian,	Kota	Kompeni	pada	waktu	itu	hanya	berfungsi	sebagai	
pos	 pengamanan	 di	 jalur	 utara	 perdagangan	 rempah-rempah	
tanpa	hinterland	dan	bentuknya	pun	bukan	‘bentuk	kota’,	tetapi	
suatu	aglomerasi	kampung-kampung	di	pesisir	pantai	di	sekitar	
Fort	Rotterdam.	

Pada	 awalnya,	 kegiatan	 perdagangan	 utama	 di	 Bandar	
Dunia	 ini	 adalah	 pemasaran	 budak	 serta	 menyuplai	 beras	 ke	
kapal-kapal	VOC	dan	menukarkannya	dengan	rempah-rempah	di	
Maluku.	 Pada	 tahun	 30-an	 abad	 ke-XVIII,	 pelabuhan	 Makassar	
dibuka	bagi	kapal-kapal	dagang	Cina.	Komoditi	yang	dicari	para	
saudagar	Tionghoa	di	Sulawesi,	pada	umumnya	berupa	hasil	laut	
dan	 hutan	 seperti	 teripang,	 sisik	 penyu,	 kulit	 kerang,	 sarang	
burung	 dan	 kayu	 cendana,	 sehingga	 tidak	 dianggap	 sebagai	
langganan	 dan	 persaingan	 bagi	 monopoli	 jual-beli	 rempah-
rempah	dan	kain	yang	didirikan	VOC.		
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Sebaliknya,	barang	dagangan	Cina,	terutama	porselen	dan	
kain	 sutera,	 dijual	 para	 saudagarnya	 dengan	 harga	 yang	 lebih	
murah	 di	 Makassar	 jika	 dibandingkan	 dengan	 harga	 jual	 oleh	
pedagang	 asing	 di	 Negeri	 Cina	 sendiri.	 Adanya	 pasaran	 baru	
tersebut,	mendorong	 kembali	 aktivitas	maritim	penduduk	 kota	
dan	 kawasan	 Makassar,	 terutama	 penduduk	 pulau-pulau	 di	
kawasan	 Spermonde	 mulai	 menspesialisasikan	 diri	 sebagai	
pencari	 teripang,	sebagai	komoditi	utama	yang	dicari	oleh	para	
pedagang	 Cina,	 dengan	 menjelajahi	 seluruh	 Kawasan	 Timur	
Nusantara.	Sejak	pertengahan	abad	ke-XVIII	para	nelayan-pelaut	
Sulawesi	 secara	 rutin	 berlayar	 hingga	 pantai	 utara	 Australia,	
selama	tiga	sampai	empat	bulan	lamanya	dan	membuka	puluhan	
lokasi	 pengolahan	 teripang.	 Sampai	 sekarang,	 hasil	 laut	 masih	
merupakan	 salah	 satu	mata	pencaharian	 utama	 bagi	penduduk	
pulau-pulau	di	wilayah	Kota	Makassar.		

Setelah	 Pemerintah	 Kolonial	 Hindia	 Belanda	
menggantikan	 kompeni	 perdagangan	 VOC	 yang	 bangkrut	 pada	
akhir	 abad	 ke-XVIII,	 Makassar	 dihidupkan	 kembali	 dengan	
menjadikannya	 sebagai	 pelabuhan	 bebas	 pada	 tahun	 1846.	
Tahun-tahun	 berikutnya	 mengalami	 kenaikan	 volume	
perdagangan	 yang	 pesat,	 dan	 Kota	 Makassar	 berkembang	 dan	
sebuah	 pelabuhan	 backwater	 menjadi	 kembali	 suatu	 bandar	
internasional.	Dengan	berkembangnya	kegiatan	perekonomian	di	
Kota	 Makassar,	 mengakibatkan	 terjadinya	 kenaikan	 jumlah	
penduduknya	dari	sekitar	15.000	jiwa	pada	pertengahan	abad	ke-
19	menjadi	kurang	lebih	30.000	jiwa	pada	awal	abad	berikutnya.	
Makassar	 abad	 ke-XIX	 dijuluki	 ”kota	 kecil	 terindah	 di	 seluruh	
Hindia-Belanda”	 (Joseph	 Conrad,	 seorang	 penulis	 Inggris-
Polandia),	 dan	menjadi	 salah	 satu	 porl	 of	 call	 utama	 bagi	 para	
pelaut-pedagang	Eropa,	India	dan	Arab	dalam	pemburuan	hasil-
hasil	 hutan	 yang	 amat	 laku	 di	 pasaran	 dunia	maupun	 perahu-
perahu	 pribumi	 yang	 beroperasi	 di	 antara	 Jawa,	 Kalimantan,	
Sulawesi	dan	Maluku.	
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Pada	 awal	 abad	 ke-XX,	 Belanda	 akhirnya	 menaklukkan	
daerah-daerah	 independen	 di	 Sulawesi.	 Kota	 Makassar	 pada	
akhirnya	 dijadikan	 sebagai	 pusat	 pemerintahan	 kolonial	 di	
Indonesia	 Timur.	 Tiga-setengah	 dasawarsa	 Neerlandica,	
kedamaian	di	 bawah	pemerintahan	kolonial	adalah	masa	 tanpa	
perang	 paling	 lama	 yang	 pernah	 dialami	 Sulawesi	 Selatan,	
sehingga	ekonominya	berkembang	dengan	pesat.	Penduduk	Kota	
Makassar	dalam	kurun	waktu	 itu	meningkat	 sebanyak	 tiga	kali	
lipat	 dan	 wilayah	 kota	 diperluas	 ke	 semua	 penjuru.	
Dideklarasikan	sebagai	Kota	Madya	pada	tahun	1906,	Makassar	
sekitar	 tahun	 1920-an	 adalah	 kota	 besar	 kedua	 di	 luar	 Jawa	
dengan	sembilan	perwakilan	asing,	sederetan	toko	di	tengah	kota	
sebagai	 pusat	 penjualan	 barang-barang	 mutakhir	 dari	 seluruh	
dunia	 dan	 kehidupan	 sosial-budaya	 yang	 dinamis	 dan	
kosmopolitan.		

Setelah	 Perang	 Dunia	 Kedua	 berakhir	 dan	 pendirian	
Negara	 Republik	 Pada	 masa	 inilah	 kemudian	 mendorong	
perubahan	wajah	 Kota	Makassar.	 Hengkangnya	 sebagian	 besar	
warga	 asing	 pada	 tahun	 1949	 dan	 nasionalisasi	 perusahaan-
perusahaan	asing	pada	akhir	tahun	1950-an	mereposisi	kembali	
Kota	 Makassar	 sebagai	 ibukota	 provinsi.	 Bahkan,	 sifat	 asli	
Makassar-pun	 semakin	 menghilang	 dengan	 kedatangan	 warga	
baru	 dari	 daerah-daerah	 pedalaman	 yang	 berusaha	
menyelamatkan	diri	dari	kekacauan	akibat	berbagai	pergolakan	
pasca	revolusi.	Antara	tahun	1930-an	sarnpai	tahun	1961	jumlah	
penduduk	 Kota	Makassar	 meningkat	 dari	 kurang	 Iebih	 90.000	
jiwa	 menjadi	 400.000	 jiwa.	 Setengah	 dari	 jumlah	 penduduk	
tersebut	adalah	pendatang	baru	dari	luar	wilayah	Kota	Makassar.	
Hal	ini	dicerminkan	dalam	penggantian	nama	kota	menjadi	Ujung	
Pandang	 berdasarkan	 julukan	 ”Jumpandang”	 yang	 selama	
berabad-abad	 lamanya	 menandai	 Kota	 Makassar	 bagi	 orang	
pedalaman	 pada	 tahun	 1971.	 Baru	 pada	 tahun	 1999	 kota	 ini	
dinamakan	kembali	Makassar,	tepatnya	13	Oktober	berdasarkan	
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Peraturan	 pemerintah	 Nomor	 86	 Tahun	 1999	 Nama	 Ujung	
Pandang	 dikembalikan	 menjadi	 Kota	 Makassar	 dan	 sesuai	
Undang-Undang	Pemerintahan	Daerah,	 ditetapkan	 luas	wilayah	
bertambah	kurang	 lebih	4	mil	 ke	arah	 laut	10.000	Ha	 sehingga	
menjadi	27.577	Ha.	

Dari	 pemaparan	 perjalanan	 sejarah	 kota	 Makassar,	
diharapkan	 mampu	 memberi	 gambaran	 bahwa	 perkembangan	
Kota	Makassar	 diawali	 dengan	 kegiatan	 perdagangan.	 Kegiatan	
perdagangan	inilah	yang	memicu	masuknya	penduduk	pendatang	
ke	 Kota	 Makassar,	 penduduk	 pendatang,	 pada	 akhirnya	
mengondisikan	 Kota	 Makassar	 mengalami	 perluasan	 wilayah	
dengan	 cara	 menciptakan	 kota-kota	 baru,	 di	 awali	 dengan	
berkembangnya	 cluster-cluster	 permukiman	 (Cina,	Melayu	 dan	
Arab)	di	kawasan	Benteng	Rotterdam	yang	saat	ini	Iebih	dikenal	
sebagai	 kawasan	 Sombaopu	 (kota	 lama).	 Dalam	 proses	
perjalanan	 sejarah	 Kota	 Makassar,	 juga	 diperoleh	 gambaran	
bahwa	 sejak	 awal	 terbentuknya	 kota	 tidak	 terlepas	 dengan	
keberadaan	kapitalisme	perdagangan	yang	berperan	dalam	Kota	
Makassar	selain	faktor	pengaruh	kekuasaan.		

Dari	 sejarah	 perkembangan	 Kota	 Makassar,	 dan	 jika	
dikaitkan	 dengan	 perubahan	 spasial	 dari	 waktu	 ke	 waktu	
mengindikasikan	bahwa	perubahan	sosial	juga	terjadi	dari	waktu	
ke	 waktu,	 ditandai	 dengan	 masuknya	 penduduk	 pendatang.	
Dengan	 demikian,	 dari	 sejarah	 perkembangan	 Kota	 Makassar,	
juga	mengindikasikan	bahwa	proses	interaksi	sosial	dan	adaptasi	
sosial	masyarakat	terjadi	dari	waktu	ke	waktu.	

Keberadaan	 kawasan	 Benteng	 Rotterdam,	 kaitannya	
dengan	 sejarah	 perkembangan	 Kota	 Makassar,	 merupakan	
embrio	pertumbuhan	Kota	Makassar	dan	mereposisi	kawasan	ini	
sebagai	 kawasan	 pusat	 kota.	 Kawasan	 Benteng	 pada	 awalnya	
merupakan	wilayah	 basis	 pertahanan	 VOC	 disamping	 berbagai	
fungsi	 ruang	 yang	 berkembang,	 antara	 lain	 di	 bidang	
perdagangan,	 pemerintahan,	 permukiman	 dan	 jasa.	 Akibat	



Dr. Nurlina Subair, M.Si. 

 

76 

tekanan	 jumlah	 penduduk	 yang	 mengalami	 peningkatan	 dari	
tahun	 ke	 tahun	 menjadikan	 kawasan	 Benteng	 Rotterdam	
mengalami	 kepadatan	 penduduk	 yang	 cukup	 tinggi.	 Seiring	
dengan	 berjalannya	waktu	 serta	 perkembangan	Kota	Makassar	
yang	 didukung	 dengan	 keberadaan	 kapitalisme	 pada	 akhinya	
Kota	Makassar	mengalami	perluasan	wilayah.		

Pada	 periode	 tahun	 1995	 Kota	 Makassar	 mengalami	
percepatan	 pembangunan	 yang	 cukup	 pesat,	 sedangkan	 di	 sisi	
lain,	 lahan	 pada	 pusat	 kotanya	 sangat	 terbatas.	 Dalam	 kondisi	
tersebut	 perluasan	 kota	 mulai	 dilakukan	 dengan	
mengembangkan	kawasan	pinggiran	kota.	Ke	arah	Timur	dengan	
fokus	 pengembangnya	 berlokasi	 di	 wilayah	 Kecamatan	
Tamalanrea	dan	Biringkanaya,	ditandai	dengan	berkembangnya	
pusat	 pendidikan,	 permukiman,	 industri	 dan	 perdagangan.	
Sedangkan	ke	arah	selatan	Kota	Makassar	di	kembangkan	ke	arah	
Kecamatan	 Tamalate	 dengan	 fokus	 pengembangan	 kawasan	
wisata,	 permukian,	 dan	 perdagangan	 dengan	 fokus	
pengembangan	 sebagai	 kawasan	 Bisnis	 Global	 (RT	 RW	 Kota	
Makassar)	 dan	 menetapkan	 kawasan	 Metro	 Tanjung	 Bunga	
dengan	 fungsi	 utama	 sebagai	 pusat	 perdagangan,	 jasa,	 fungsi	
penunjang	 permukiman	 yang	 di	 identifikasi	 mengalami	
perubahan	fisik	spasial	secara	revolusioner	hingga	saat	ini	

	
Keadaan	Geografi	

Secara	 administratif,	 Kota	Makassar	 yang	 sekaligus	 Ibu	
kota	Provinsi	Sulawesi	Selatan,	merupakan	pusat	pengembangan,	
pelayanan,	distribusi,	dan	akumulasi	barang	dan	jasa,	serta	pusat	
pendidikan.		Kondisi	ini	menjadikan	Kota	Makassar	menyandang	
status	sebagai	pintu	gerbang	kawasan	timur	Indonesia.	

Secara	geografis	Kota	Makassar	yang		posisinya	terletak	di	
pantai	 Barat	 Pulau	 Sulawesi,	 dengan	 titik	 koordinat	 antara	
119024”17”38”	 Bujur	 Timur	 dan	 508”6”19”	 Lintang	 Selatan,	
dengan	batas-batas	sebagai	berikut:		
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1. Sebelah	Selatan	berbatasan	dengan	Kabupaten	Gowa;	
2. Sebelah	 Utara	 berbatasan	 dengan	 Kabupaten	

Pangkep;	
3. 	Sebelah	Timur	berbatasan	dengan	Kabupaten	maros;	

dan		
4. sebelah	Barat	berbatasan	dengan	Selat	makassar.		
Berdasarkan	 batas-batas	 yang	 tersebut	 di	 atas,	 maka	

dapat	dikatakan	Kota	Makassar	mempunyai	kedudukan	strategis	
sebagai	pusat	pelayanan	dan	pengembangan	di	Propinsi	Sulawesi	
Selatan,	 	 bahkan	 sebagai	pusat	pelayanan	bagi	 kawasan	Timur.	
Hal	 tersebut	 mempunyai	 konsekuensi	 bagi	 pemerintah	 Kota	
Makassar	 dalam	 mengelolah	 berbagai	 potensi	 yang	 ada	 serta	
mengatasi	kendala	dan	tantangan	yang	dihadapi.	Terlebih	lagi	jika	
dikaitkan	dengan	kebesaran	Kota	Makassar	pada	masa	lalu	yang	
tidak	hanya	dikenal	sebagai	kota	besar	di	nusantara,	tetapi	juga	
sebagai	 salah	 satu	 kota	 besar	 dunia	 karena	 keterbukaan	 akses	
Kota	Makassar	terhadap	perdagangan	internasional.	
													Kota	Makassar	memiliki	luas	wilayah,		tercatat	175,77	Km2,		
yang	meliputi	14	Kecamatan	dengan	143	wilayah	kelurahan,	970	
RW	dan	4.789	RT.		Penduduk	Kota	Makassar	Tahun	2007	tercatat	
sebanyak	1.235.239	Jiwa,	yang	terdiri	dari	618.233	Laki-laki	dan	
617.006	perempuan.	Komposisi	penduduk	menurut	jenis	kelamin	
dapat	ditunjukkan	 dengann	 rasio	 jenis	 kelamin	penduduk	Kota	
Makassar	 yaitu	 sekitar	 100.20	 persen,	 yaitu,	 berarti	 setiap	100	
penduduk	wanita	tercatat	100	penduduk	laki-laki.	
	

Keadaan	Penduduk	

	Penyebaran	 penduduk	 Kota	 Makassar	 dirinci	 menurut	
kecamatan,	menunjukkan	bahwa	penduduk	masih	terkonsentrasi	
di	 Wilayah	 Kecamatan	 Tamalate,	 yaitu	 sebanyak	 150.014	 Jiwa	
(12.14%)	 	 dari	 total	 penduduk,	 disusul	 Kecamatan	 Rappocini	
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sebanyak	 140.882	 Jiwa	 (11.40%),	 	 Kecamatan	 Panakkukang	
sebanyak	 132.479	 Jiwa	 (10.72%),	 dan	 yang	 terendah	 adalah	
Kecamatan	Ujung	Pandang	yaitu	28.206	Jiwa	(2,28	%).			Dan	jika	
ditinjau	 dari	 kepadatan	 penduduk,	 maka	 Kecamatan	 Makassar	
adalah	 kecamatan	 yang	 terpadat,	 yaitu	 32.399	 jiwa	 per	 km	
persegi,		disusul	Kecamatan	Mariso	yaitu	29.574	jiwa	per	km	per	
segi.		Sedangkan	Kecamatan	Biringkanaya	merupakan	kecamatan	
dengan	kepadatan	penduduk	terendah	yaitu	hanya	sekitar	2.630	
Jiwa	per	km	persegi.		

Wilayah-wilayah	yang	kepadatan	penduduknya	tergolong		
rendah	 tersebut	 	 masih	 memungkinkan	 untuk	 pengembangan	
daerah	 pemukiman	 terutama	 di	 tiga	 kecamatan,	 yaitu	
Biringkanaya,	 Tamalanrea,	 dan	 Manggala.	 	 	 Adapun	 Jumlah	
penduduk	 Kota	 Makassar	 dan	 penyebarannya	 menurut	
kecamatan,			
	

Tabel	6.	1.		Luas	Wialayah	dan	Persentase	Terhadap	Luas	
Wialayah	Menurut	Kecamatan	di	Kota	Makassar	

KODE	
WIL	 KECAMATAN	

LUAS	
KM2	

PERSENTASE	
TERHADAP	
LUAS	KOTA	
MAKASSAR	

(1)	 (2)	 (3)	 (4)	
010	
020	
030	
031	
040	
050	
060	
070	
080	

Mariso	
Mamajang	
Tamalate	
Rappocini	
Makassar	
Ujung	Pandang	
Wajo	
Bontoala	
Ujung	Tanah	

1,82	
2,25	
20,21	
9,23	
2,52	
2,63	
1,99	
2,10	
5,94	

1,04	
1,28	
12,07	
5,25	
1,43	
1,50	
1,13	
1,19	
3,38	
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090	
100	
101	
110	
111	

Tallo	
Panakkukang	
Manggala	
Biringkanaya	
Tamalanrea	

5,83	
17,05	
24,14	
48,22	
31,84	

3,32	
9,70	
13,73	
27,43	
18,11	

7371	 MAKASSAR	 175,77	 100,00	
					Sumber	:		Kantor	Walikota	Makassar.	Tahun	2011	
	

Tabel	6.2.		Jumlah	Desa/Kelurahan	Menurut	Kecamatan	di	
Kota	Makassar	

KODE	
WIL	

KECAMATAN	 					KELURAHAN	 RW	 RT	

(1)	 (2)	 (3)	 (4)	 (4)	
	
010	
020	
030	
031	
040	
050	
060	
070	
080	
090	
100	
101	
110	
111	

	
Mariso	
Mamajang	
Tamalate	
Rappocini	
Makassar	
Ujung	Pandang	
Wajo	
Bontoala	
Ujung	Tanah	
Tallo	
Panakkukang	
Manggala	
Biringkanaya	
Tamalanrea	

	
9	
13	
10	
10	
14	
10	
8	
12	
12	
15	
11	
6	
7	
6	

	
50	
57	
101	
89	
71	
37	
45	
58	
51	
82	
91	
66	
91	
82	

	
230	
292	
553	
480	
308	
140	
159	
262	
201	
504	
445	
368	
420	
427	

7371	 	 143	 971	 4.789	
					Sumber:		Kantor	Walikota	Makassar.	Tahun	2011	
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Deskripsi	Wilayah	Penelitian	Kecamatan	Tamalate	

Secara	geografis,	 kecamatan	Tamalate	 adalah	 salah	 satu	
dan	14	kecamatan	di	kota	Makassar.	Letak	kecamatan	Tamalate	
berbatasan	 dengan	 Pantai	 atau	 Selat	 Makassar	 pada	 sebelah	
Utara,	 sebelah	 Timur	 berbatasan	 dengan	 Kecamatan	 Tallo,	
sebelah	 Selatan	 berbatasan	 dengan	 Kecamatan	 Bontoala	 dan	
sebelah	Barat	berbatasan	dengan	Selat	Makassar.		

Wilayah	 kecamatan	 Tamalate	 dengan	 luas	 594	 km2	
terbagi	dalam	10	Kelurahan	yang	terdiri	dari	101	RT	dan	553	RW	
serta	banyak	Lingkungan.	Kesepuluh	Kelurahan	tersebut	antara	
lain;	 Kelurahan	Mangasa,	 Kelurahan	 Jongya,,	 Kelurahan	 Parang	
Tambung.	 Kelurahan	 Pabaeng-baeng.	 Kelurahan	 Barombong	 	 ,	
Kelurahan	 Bongaya	 ,	 Kelurahan	 Macini	 Sombala	 ,	 Kelurahan	
Manuruki	 ,	 Kelurahan	 ,	 Kelurahan	 Balang	 Baru	 dan	 Kelurahan	
Tanjung	 Merdeka	 .	 Letak	 kelurahan	 sebagian	 	 adalah	 daerah	
pantai	.	

	
Kelurahan	Jongaya		

Menurut	 data	 rekapitulasi	 pendataan	 keluarga	 bulan	
Nopember	2011,	tercatat	jumlah	penduduk	sebanyak	37.459	Jiwa	
dan	 terdapat	 9441	 kepala	 keluarga.	 Dan	 tercatat	 20208	 jiwa	
diantaranya	adalah	17251	jiwa	penduduk	laki-laki.		

Untuk	mendapat	gambaran	tentang	penelitian	mengenal	
kepala	 rumah	 tangga	 perempuan,	 maka	 diperlukan	 data	 yang	
memadai	 tentang	 kondisi	 demografis	 mengenal	 kepala	 rumah	
tangga	yang	berada	di	kecamatan	Tamalate.		

Berdasarkan	 data	 demografi	 kecamatan,	 menunjukkan	
bahwa	 komposisi	 kepala	 Keluarga	 di	 Kecamatan	 Tamalate	
mencapai	 9441	KK.	 Dan	 jumlah	 kepala	 keluarga	menurut	 jenis	
kelamin	masih	 dominasi	 oleh	 didominasi	 oleh	 kepala	 keluarga	
laki-laki	 yaitu	 8480	 KK	 dan	 selebihnya	 961	 di	 kepalai	 oleh	
perempuan.	 Dilihat	 dari	 komposisi	 menurut	 jenis	 kelamin	
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menunjukkan	 bahwa	 dari	 10	 Kelurahan	 yang	 ada	 terdapat	 2	
kelurahan	yang	cukup	besar	jumlah	kepala	keluarga	perempuan	
yaitu	pada	kelurahan	Jongaya	dan	acini	Sombala	.	

Jumlah	 kepala	 keluarga	 menurut	 status	 pekawinan	
menunjukkan	 bahwa	 sebagian	 besar	 berstatus	
duda/janda/belum	 kawin	 yaitu	 9441	 dan	 selebihnya	 1164	
berstatus	 kawin.	 Proporsi	 terbesar	 kepala	 keluarga	 yang	
berstatus	 duda/janda/belum	 kawin	 terdapat	 pada	 kelurahan	
Cambaya.?????	

Dilihat	dari	tingkat	pendidikan	menunjukkan	4880	kepala	
keluarga	telah	tamat	SD	dan	SLTP	dan	terdapat	2155	yang	tidak	
tamat	 SD	 serta	 lebihnya	 tamat	 SLTA	 ke	 atas	 mencapai	 2406	
kepala	 keluarga	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 tingkat	 pendidikan	
kepala	keluarga	masih	rendah.		

Salah	 satu	 inikator	dalam	melihat	 tingkat	 kesejahteraan	
masyarakat	khususnya	mendapatkan	gambaran	mengenai	daerah	
miskin	 dapat	 kita	 lihat	 pada	 data	 mengenai	 penentuan	 status	
penentu	 kemiskinan	 berdasarkan	 Kelurahan	 di	 Kecamatan	
Tamalate.	 Untuk	 mendapatkan	 gambaran	 mengenai	 kondisi	
kesejahteraan	pada	masing-masing	Kelurahan	dapat	dilihat	pada	
tabel	berikut:		

	

Tabel	6.3.	Jumlah	Keluarga	Miskin	Menurut	Status	Kemiskinan		
di	Kecamatan	Tamalate	

No	 KECAMATAN	 KELURAHAN	
T	a	h	u	n	

2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	

1	

TAMALATE	

Barombong	 1.088	 	 1.061	 976	 1.219	 	

2	
Tanjung	
Merdeka	

494	 	 482	 510	 428	 	

3	
Maccini	
Sombala	 1.420	 	 1.386	 1.290	 1.447	 	
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Sumber	:	Data	Rekapituasi	Keluarga	Miskin	Tingkat	Kec.	Tamalate	Des	
2010	
	

Berdasarkan	 tabet	 di	 atas	 rnenunjukkan	 bahwa	 dari	 10	
Kelurahan	 yang	 ada	 di	 Kecamatan	 Tamalate,	 sebagian	 besar	
jumlah	kepala	keluarga	yang	tergolong	dalam	kategoni	kelurahan	
terkebelakang	 yaitu	 Kelurahan	 Parang	 Tambung	 dengan	 total	
1302	KK,	sedangkan	yang	berada	di	Kelurahan	Tanjung	Merdeka	
tergolong	 dalam	 kategori	 dengan	 pemduduk	 miskin	 terendah	
yaitu	 428	 KK.	 Angka	 ini	 menunjukkan	 angka	 kemiskinan	 di	
Kelurahan	Parang	Tambung	masih	menonjol	dari	tahun	ke	tahun	
dan	 dapat	 dilihat	 langsung	 dari	 kondisi	 fisik	 yang	 kumuh	 dan	
kepadatan	 penduduk	 dan	 bangunan	 serta	 mata	 pencaharian	
sebagian	 besar	 penduduknya	 sebagian	 besar	 adalah	 pemulung	
dan	buruh	bangunan.	

	
Keadaan	Penduduk	

Berdasarkan	 data	 monografi	 tahun	 2011,	 Kelurahan	
Tamalate	 berpenduduk	 sebanyak	 5734	 jiwa	 dengan	
perbandingan	 antara	 laki-laki	 dan	 perempuan	 yang	 cukup	

4	 Balang	Baru	 1.318	 	 1.286	 1.195	 1.261	 	

5	 Jongaya	 776	 	 758	 776	 812	 	

6	 Bongaya	 488	 	 477	 479	 476	 	

7	
Pa’baeng-
baeng	 769	 	 751	 627	 925	 	

8	 Manuruki	 432	 	 422	 397	 427	 	

9	 Parang	
Tambung	

1.485	 	 1.449	 1.470	 1.302	 	

10	 Mangasa	 1.122	 	 1.095	 1.089	 970	 	

J	U	M	L	A	H	 9.392	 9.157	 9.167	 8.809	 9.267	 	
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seimbang	Penduduk	laki-laki	sebanyak	2.929	jiwa	(51,08	%)	dan	
perempuan	sebanyak	2.805	jiwa	(48,92	%)	yang	tersebar	dalam	
lima	RW	dengan	jumlah	KK	sebanyak	1.319.	Untuk	mendapatkan	
gambaran	mengenai	proporsi	kepala	keluarga	(KK)	menurut	jenis	
kelamin	dapat	dilihat	pada	tabel	berikut	

	

Tabel	6.4.	Jumlah	Kepala	Keluarga	(KK)	Menurut	Jenis	Kelamin		
di	Kelurahan	Jongaya	

Sumber	Data	:	Data	Demografi	Kel.	Jongaya,	2011.	
	

Proporsi	jumlah	Kepala	Keluarga	(KK)	di	kelurahan	adalah	
sebagian	 besar	 adalah	 Iaki-Iaki,	 meskipun	 demikian	 jumlah	
perempuan	mengalami	peningkatan	mencapai	141	KK.	Perempuan	
sebagian	 besar	 tersebar	 di	 RW	 01,	 RW	 02	 berbagai	 penelitian	
menunjukkan	 bahwa	 rnereka	 yang	 berstatus	 sebagai	 kepala	
keluarga	 perempuan	 sebagian	 besar	 adalah	 status	 perkawinan,	
adalah	janda	maupun	belum	menikah.	Dan	untuk	melihat	bagaimana	
status	perkawinan	kepala	keluarga	(KK)	di	Kelurahan	Jongaya,	dapat	
di	lihat	pada	tabel	berikut:	
	 	

Dusun	/	RW	
Kepala	Kelurahan	(KK)	

Jumlah	
Laki-laki	 Perempuan	

01	 236	 39	 275	
02	 210	 30	 240	
03	 288	 22	 310	
04	 341	 31	 372	
05	 103	 19	 122	
Jumlah		 1178	 141	 1319	
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Tabel	6.5.	Kepala	Keluarga	Menurut	Status	Perkawinan	di	
Kelurahan	Jongaya	

No	 Dusun/RW	
Status	Perkawinan		

Jumlah		
Kawin		

Duda/Janda/Blm	
Kawin	

1	 01	 233	 42	 275	
2	 02	 202	 38	 240	
3	 03	 286	 24	 310	
4	 04	 332	 40	 372	
5	 05	 102	 20	 122	
	 Jumlah		 1155	 164	 1319	

Sumber	Data	:	Data	Demografi	Kel.	Jongaya,	2011.	
	
Berdasarkan	 Tabel	 6.5,	 sebagian	 besar	 kepala	 keluarga	

perempuan	 berstatus	 duda/janda/belum	 kawin	 yang	 sebagian	
besar	permukim	di	RW	01,	04	dan	02.		

Piramida	penduduk	di	Kelurahan	 Jongaya	menunjukkan	
kelompok	 usia	 muda	 yang	 cukup	 tinggi,	 untuk	 Iebih	 jelasnya	
kondisi	penduduk	menurut	umur	terlihat	pada	tabel	4.6.	berikut	
ini	:		

Tabel	6.6.	Jumlah	Penduduk	Menurut	Kelompok	Umur	di	
Kelurahan	Jongaya	

No	 Kelompok	Umur	 Jumlah	
1	 0	–	4	tahun	 744	
2	 5	–	9	tahun	 671	
3	 10	–	14	tahun	 628	
4	 15	–	19	tahun	 681	
5	 20	–	24	tahun	 634	
6	 25	–	29	tahun	 586	
7	 30	–	34	tahun	 487	
8	 35	–	39	tahun	 284	
9	 40	–	44	tahun	 306	



Strategi Bertahan Hidup Perempuan Kepala Rumah Tangga Miskin 

 

85 

10	 45	–	49	tahun	 231	
11	 50	–	54	tahun	 206	
12	 55	–	59	tahun	 145	
13	 60	tahun	keatas	 131	
	 Jumlah	 5734	

Sumber	Data	:	Data	Demografi	Kel.	Jongaya,	2011.	
		
Proporsi	 kelompok	 umur	 yang	 tergolong	 piramida	

penduduk	muda	menunjukkan	tingginya	 jumlah	batita	dan	usia	
sekolah	 yang	 mencapai	 2274	 jiwa.	 Demikian	 halnya	 dengan	
jumlah	 penduduk	 pasangan	 usia	 subur	 dan	 penduduk	 yang	
produktif	 menunjukkan	 prosentase	 cukup	 tinggi.	 Dengan	
proporsi	 jumlah	 penduduk	 muda	 menunjukkan	 tingginya	
fertilitas	dan	mobilitas	sosial	masyarakat	di	Kelurahan	Jongaya.	
	
Keadaan	Sosial,	Budaya	dan	Ekonomi	

Berdasarkan	mata	 pencaharian	 penduduk	 di	 Kelurahan	
Cambaya	capat	dilihat	pada	tabel	berikut.	

	

Tabel	6.7.	keadaan	Penduduk	Berdasarkan	Mata	Pencaharian	
Kelurahan	Jongaya	

No	 Mata	Pencaharian	 Jumlah	 Kepala	 Keluarga	
(KK)	

1	 Peg.	Negeri	Sipil/ABRI	 33	
2	 Peg.	Swasta	 64	
3	 Pedagang/Wiraswasta		 116	
4	 Tukang	Becak	 70	
5	 Buruh		 303	
6	 Nelayan		 484	
7	 Usaha	lain	 249	
	 Jumlah		 1319	
							Sumber	Data	:	Data	Demografi	Kel.	Jongaya,	2011.	
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Tabel	 diatas	 menunjukkan	 bahwa	 sebagian	 besar	
(36,69%)	mata	 pencaharian	 penduduk	 Jongaya	 adalah	 sebagai	
nelayan	 hal	 ini	 diindikasikan	 karena	 Ietaknya	 di	 pesisir	 pantai.	
Kondisi	geografis	yang	dekat	laut	dan	pelabuhan	memungkinkan	
sektor-sektor	 seperti	 buruh	 nelayan	 di	 pelabuhan	 serta	 usaha-
uaha	yang	mengelola	hasiI	laut	banyak	digeluti.		

Penduduk	 Jongaya	umumnya	adalah	nelayan	 tradisional	
dengan	 penghasilan	 yang	 rendah.	 Adapun	 penduduk	 yang	
berprofesi	sebagai	buruh	terutama	buruh	pelabuhan,	kuli	angkut	
di	 Tempat	 Pelelangan	 Ikan	 (TPI)P	 aotere	 dan	 di	 Pasar	 Sentral	
Panampu	 buruh	 bangunan	maupun	 buruh	 took	 dan	 gudang	 di	
sekitar	 jalan	 Tol	 sebanyak	 303	 kk	 (	 22,97	 %).	 Hal	 ini	
dimunggkinkan	karena	letak	Jongaya	berdekatan	dengan	sektor-
sektor	 pekonomian,	 seperti	 pelabuhan,	 pasar	 maupun	 industri	
rumah	tangga	dan	indrustri	besar	di	sekitar	jalan	Tol.	Penduduk	
yang	bergerak	di	sektor	formal	baik	instansi	pemerintah	maupun	
swasta	 relatif	 kecil	 jumlahnya	 dibandingkan	 dengan	 sektor	
informal.		

Salah	 satu	 indikator	 mengukur	 tingkat	 kesejahteraan	
suatu	masyarakat	adalah	dengan	melihat	tingkat	pendidikan	yang	
ditamatkan.	 Untuk	 mendapatkan	 lebih	 jauh	 gambaran	 tentang	
tingkat	 pendidikan	 penduduk	di	 Kelurahan	 Jongaya	maka	akan	
dijelaskan	pada	tabel	berikut	:	

	

Tabel	6.8.	Tingkat	Pendidikan	Penduduk	Kelurahan	Jongaya	
No	 Tingkat	Pendidikan	 Jumlah	
1	 Belum	Sekolah		 643	
2	 Tidak	sekolah		 239	
3	 Tidak	Tamat	SD	 524	
4	 Tingkat	SD		 2.014	
5	 Tingkat	SLTP	 1.234	
6	 Tingkat	SMU	 1.013	
7	 Tingkat	Akademik/PT	 67	
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Kelurahan	 Jongaya	 terletak	 di	 ujung	 Kecamatan	

Mamajang,	menyaluri	pesisir	pantai	di	sebelah	timur	pelabuhan	
perahu	 tradisional	Paotere.	Karena	 Ietaknya	di	 kawasan	pantai	
dan	bersebelahan	dengan	pelabuhan	niaga,	maka	sebagian	besar	
mata	pencaharian	penduduknya	adalah	nelayan,	 buruh	nelayan	
atau	buruh	pelabuhan.		

Kelurahan	 Jongaya	 berbatasan	 dengan	 Kelurahan	
Bongaya,	 Kelurahan	 Pannampu	 dan	 Kelurahan	 Ba’lang	 Baru	 di	
sebelah	 setatan	 dan	 berbatasan	 dengan	 Kelurahan	 Pa’baeng-
Baeng	 di	 sebelah	 barat.	 Di	 sebelah	 utara	 dibatasi	 oleh	 Selat	
Makassar,	 sedangkan	 di	 sebelah	 timur	 berbatasan	 dengan	
galangan	kapal	PT.	IKI.	Secara	ekologis	Kelurahan	ini	merupakan	
tanah	datar	dengan	ketinggian	antara	0	-	3	m	di	atas	permukaan	
laut.	 Jarak	Kelurahan	 Jongaya	dari	pusat	Kota	Makassar	kurang	
lebih	6	km.	Secara	keseluruhan	luas	wilayah	Kelurahan	Jongaya	
530	ha2	atau	0,89	%	dan	dari	luas	wilayah	Kecamatan	Tamalate.		

Kelurahan	 Jongaya	 termasuk	 kawasan	 pemukiman	
kumuh	 di	 pantai.	 Kondisi	 bangunan	 di	 kawasan	 ini	 pada	
umumnya	sangat	kecil	dan	padat.	Akses	jalan	satu-satunya	yang	
memadai	 hanyalah	 Jalan	 Barukang	 Utara	 yang	 membujur	 dari	
arah	 barat	 ke	 timur.	 Selebihnya	 adalah	 lorong-lorong	 kecil,	
sempit,	 dan	 tidak	 teratur.	 Kondisi	 sanitasi	 Iingkungan	 sangat	
memprihatinkan	dengan	sebuah	saluran	drainase	sekunder	yang	
penuh	dengan	sampah	kotor	dan	bau.			

Mengenai	 utilitas	 dan	 fasilitas	 umum	 di	 Kelurahan	
jongaya	 masih	 terbatas	 dibandingkan	 dengan	 kepadatan	
penduduknya.	 Untuk	 kebutuhan	 air	 bersih	 hampir	 95	 %	
penduduk	 Kelurahan	 Jongaya	 sangat	 mengantungkan	
kebutuhannya	pada	sumber	air	bersih	yang	harus	dibeli	karena	
secara	 geografis	 lokasi	 Jongaya	 dekat	 dengan	 kanal.	 Fasilitas	
sumber	 air	 bersih	 umum/penampungan	 air	 jumlahnya	 sangat	
terbatas	 dibandingkan	 dengan	 jumlah	 penduduk	 Jongaya	 yang	
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sangat	 padat.	 Begitupun	 untuk	 kebutuhan	 sanitasi	 lingkungan	
sebagian	 besar	 belum	 terlayani	 saluran	 air	 kotor	 atau	 limbah	
rumah	tangga	yang	terakses	Iangsung	ke	saluran	tertier	maupun	
sekunder.	 Fasilitas	 umum	 lainnya	 seperti	 tasilitas	 pendidikan	
seperti;	 sebuah	 SD	 Negri	 dan	 SLTP	 Swasta	 dan	 fasilitas	 lain	
berupa;	 sebuah	 Puskesmas	 dan	 sebuah	 Masjid,	 sebuah	 Bank	
perkreditan	(BRI)	dan	apotek.	
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PROFIL DAN DESKRIPSI KASUS 
PEREMPUAN KEPALA RUMAH 
TANGGA MISKIN (BAGIAN 1) 

 

	
	
	
	
	
	
	

1. Profil	Kasus	1:	Mawar		
awar	 adalah	 Janda	 (tiga	 kali	 menikah)	 yang	 bekerja	
sebagai	 pemulung	 atau	 Payabo	 (bahasa	 Makassar	
berarti	 pemungut	dan	yang	dipungut	 adalah	 sampah-

sampah	yang	dapat	di	daur	ulang).	Sekarang	ia	tinggal	di	rumah	
sewa	di	Jalan	Muh.	Tahir	(belakang	perumahan	Pondok	Lestari)	
Kota	Makassar.		

Mawar	adalah	anak	kedua	dari	14	bersaudara.	Ia	lahir	
tanggal	14	Nopember	1970	(42	tahun	yang	lalu,	sekarang	Tahun	
2012,	 red.)	 di	 Desa	 Ujung	 Bulu	 Kabupaten	 Bulukumba.	 Kedua	
orang	 tuanya	masih	 hidup	dan	menetap	di	 Bulukumba	 sebagai	
petani	penggarap	lahan.	

Mawar	sempat	sekolah	2	tahun	di		Sekolah	Dasar	(SD)	
tapi	tidak	tamat.		Ia	berhenti	(keluar)	dari	sekolah	karena	lokasi	
tempat	ia	bersekolah	jauh	(berjalan	sekitar	1	jam	dari	rumah	ke	
sekolah)	 dan	 juga	 orang	 tuanya	 tidak	 sanggup	 membiayainya.	
Kemudian,	 yang	 ia	 lakukan	 selama	 putus	 sekolah	 adalah	
membantu	kedua	orang	tuanya	dipekerjaan	rumah	dan	berkebun.		

M	

7
1 
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Pada	usia	16	tahun	(1986),	ia	dinikahkan	dengan	,	(Bsd	
)pemuda	 asal	 kabupaten	 Jeneponto.	 Setelah	 menikah,	 karena	
desakan	ekonomi,	ia	pindah	ke	Mangerangi	(sekitar	Jalan	Veteran	
Selatan)	Kota	Makassar	dimana	suaminya	bekerja	sebagai	tukang	
becak	dan	kadang-kadang	sebagai	tukang	parkir.		

Dari	hasil	perkawinannya,	ia	melahirkan	3	(tiga)	orang	
anak,	 yaitu:	 (1)	Mawar	 1,	 laki	 –	 laki,	 lahir	 30	 Desember	 1989	
(sekarang	 ber	 usia	 23	 tahun).	 Ia	 telah	 menikah	 dan	 telah	
dikaruniai	 1	 (satu)	 orang	 anak	 sebagai	 cucu	 pertama	 Mawar.	
Sekarang	 Mawar	 1	 menjadi	 Tenaga	 Kerja	 Indonesia	 (TKI)	 di	
Malaysia	 sebagai	 buruh	 harian	 (tukang	 batu).	 (2)	 Mawar	 2,	
perempuan,	lahir	12	April	1992	dan	menikah.	Sekarang	ia	tinggal	
di	 Malino	 (Kabupaten	 Gowa),	 dan	 suaminya	 bekerja	 sebagai	
penjual	daun	pisang	dan	telah	dikaruniai	1	(satu)	orang	anak.	(3)	
Mawar	 3,	 laki	 –	 laki,	 lahir	 30	 Maret	 1993.	 Sekarang	 ia	 masih	
sekolah	di	SMA	(Sekolah	Menengah	Atas)	di	Jeneponto.	

Pada	 tahun	1994,	Mawar	bercerai	dengan	Bsd	 (suami	
pertamanya).	Ketiga	anaknya	 ikut	sama	 suaminya	di	 Jeneponto	
dan	dibesarkan	di	Kabupaten	tersebut.	Adapun	perceraian	terjadi	
akibat	 Jeruk	meninggalkan	dirinya	 tanpa	alasan	 jelas,	 	menurut	
Mawar		suaminya	langsung	membawa	anak-anaknya	pergi	tidak	
tau	 kemana,	 dan	 setahun	 kemudian	 baru	 dia	 mengetahui	
keberadaanya.				

Setahun	 kemudian	 (1995),	 di	 Kota	 Makassar,	 Mawar	
menikah	lagi	dengan	Apel	yang	berprofesi	sebagai	tukang	becak.	
Dari	 perkawinannya,	 ia	 melahirkan	 6	 orang	 anak	 tetapi	 anak	
bungsunya	dari	perkawinan	kedua	ini	 telah	wafat	2	 tahun	yang	
lalu.	Kelima	orang	anaknya,	yaitu:		(1)	Mawar-Apel	1,	laki	–	laki,	
lahir	pada	14	Mei	1997,	SMP	kelas	III		di	kabupaten	Takalar.	(2)		
Mawar-Apel,	laki	–	laki,	usia	13	tahun	tepatnya	lahir	pada	tanggal	
15	Mei	 tahun	 1998,	 SD	 kelas	 5	 	 di	 Jakarta.	 (3)	 Mawar-Apel	 3,	
perempuan,	usia	10	tahun	tepatnya	lahir	pada	tanggal	5	februari	
tahun	2001,	SD	kelas	III	/	berhenti.	(4)	Mawar-Apel	4,	laki	–	laki,	
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usia	 9	 tahun,	 tepatnya	 lahir	 pada	 tanggal	 17	 november	 tahun	
2003,	SD	kelas	I	/	berhenti.	(5)	Mawar-Apel	5,	perempuan,	usia	6	
tahun,	TK	di	Makassar.		

Tahun	 2005,	 Apel	 (suami	 kedua	 Mawar)	 meninggal	
dunia	karena	sakit	panas.	Saat	itu,	ia	mulai	menjanda	untuk	kedua	
kalinya.Tidak	cukup	dua	tahun	menjanda	(Tahun	2007),	Mawar	
menikah	lagi	untuk	ketiga	kalinya	dengan	Nanas	yang	berprofesi	
sebagai	Tukang	Becak	yang	kemudian	bercerai	tanpa	anak.	Saat	
ini	(2011),	Mawar	tinggal	bersama	dengan	3	(tiga)	anaknya,	yaitu	
Mawar-Apel	3,	Mawar-Apel	4,	dan	Mawar-Apel	5.	Anak-anaknya	
yang	lain	ikut	sama	keluarga	dari	bapaknya	di	Takalar.	

Sekarang,	 Mawar	 sehari-harinya	 bekerja	 sebagai	
pemulung	 di	 sekitar	 Pasar	 Sentral	 kota	Makassar,	 dan	 kadang-
kadang	 bekerja	 sebagai	 pembantu	 (tukang	 cuci)	 atau	 menjaga	
ternak	 bebek	 tetangganya	 jika	 ada	 yang	 memanggilnya.	
Sebelumnya	 (sebelum	 suami	 keduanya	 meninggal)	 ia	 bekerja	
sebagai	pembantu	rumah	tangga	separuh	waktu.	

	
2. Deskripsi	Kasus	1:	Mawar	

Pada	tanggal	18	Juni	2011	jam	10	pagi	peneliti	dengan	
menaiki	 kendaraan	 bentor	 (becak	 motor)	 Memang	 di	 depan	
rumah	 peneliti	 merupakan	 salah	 satu	 titik	 tempat	mangkalnya	
bentor	–	bentor	yang	menunggu	penumpang.	Ada	salah	seorang	
pengemudi	bentor	bernama	Kaktus	yang	sudah	mengenal	peneliti	
dengan	baik.	Dengan	Usman	inilah	peneliti	biasanya	melakukan	
aktifitas	 lapangan	 untuk	 pengumpulan	 data	 dan	 wawancara	
dalam	 penelitian	 ini.	 Kaktus	 mengantar	 dari	 rumah	 peneliti	
sampai	depan	perkampungan	di	 jalan	Bontoduri	VIII	 kemudian	
peneliti	 melanjutkannya	 dengan	 berjalan	 kaki	 beberapa	 meter	
karena	lokasinya	yang	agak	sulit	untuk	dijangkau,	yakni	kondisi	
jalannya	 yang	 berlumpur	 dan	 tidak	 rata	 sehingga	 sulit	 untuk	
dilewati	 oleh	 bentor.	 Setelah	 sampai	 di	 temat	 tujuan	 peneliti	
bertanya	kepada	seorang	warga	setempat	di	manakah	kediaman	
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Mawar,	 yang	 dibalas	 dengan	 senyuman	 ramah	 dan	 tunjukan	
tangan	 yang	 menandakan	 arah	 dan	 lokasi	 rumah	 orang	 yang	
dimaksud.	Rumah	Mawar	terletak	pada	rumah	ketiga	dari	rumah	
paling	 depan.	 Penulis	 masuk	 ke	 pekarangan	 rumah	 itu	 yang	
terbuat	dari	bahan	kayu	dan	seng	yang	 tersusun	acak	–	acakan	
sehingga	 tampak	 bahwa	 tembok	 pekarangan	 ini	 disusun	
seadanya,	 dan	 tidak	 terlihat	 sama	 sekali	 adanya	 nilai	 artifisial.	
Ketika	memasuki	halaman	 rumah,	 tampak	botol	 –	botol	plastik	
kemasan	air	mineral	yang	bertumpuk	di	bagian	kiri	dekat	pintu	
masuk.	 Tampak	 pula	 sumur	 di	 sebelah	 kiri	 dan	 beberapa	 ekor	
bebek	yang	berkeliaran	ke	sana	kemari.	Lantainya	tidak	di	plester	
dari	 bahan	 beton	 (semen)	maupun	 tehel	 hanya	 terdiri	 sebagia	
papan	 bekas	 dan	 tanah.	 Di	 situ	 berdirilah	 sebuah	 rumah	 yang	
tingginya	kurang	 lebih	dua	meter	yang	pondasinya	 terbuat	dari	
papan	yang	beratapkan	seng.	

Tiba	–	tiba	beberapa	anak	–	anak	yang	sedang	bermain	
di	 pekarangan	 itu	 menghampiri	 peneliti	 dan	 menanyakan	
“kenapaki	 ?”,	 suatu	 pertanyaan	 yang	 mengungkapkan	 makna	
yaitu	 “ada	 keperluan	 apa	 anda	 datang	 ke	 sini	 ?”.	 Peneliti	 pun	
langsung	mengutarakan	niat	peneliti	yaitu	intik	bertemu	dengan	
Mawar.	 Seorang	 anak	 perempuan	 kira	 –	 kira	 berumur	 kurang	
lebih	12	 tahun	 langsung	menanggapi	dengan	berkata	 “tungguki	
dulu	 nah	 sa	 panggilkanki	 !”,	 dan	 anak	 itu	 kemudian	 berjalan	
memasuki	 rumah.	 Tidak	 lama	 kemudian	 keluarlah	 anak	 itu	
bersama	 seorang	 perempuan	 separuh	 baya	 dengan	 tinggi	
semampai,	berkulit	agak	putih	dengan	potongan	rambut	sampai	
ke	 bahu.	 Peneliti	 pun	 menceritakan	 maksud	 dan	 tujuan	
kedatangan	peneliti	dan	memperkenalkan	diri	serta	menjelaskan	
secara	rinci	kedatangan	peneliti	kerumahnya.	Setelah	itu	peneliti	
dipersilahkan	 duduk	 di	 bangku	 di	 depan	 rumah.	 Bangku	 itu	
berbentuk	 sofa	 yang	 telah	 terkelupas	 sebagian	 kulit	 –	 kulit	
luarnya	sehingga	tampak	terlihat	busa	sofa	itu.	Setelah	keadaan	
agak	tenang	peneliti	membuka	pembicaraan	dengan	menanyakan	
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apakah	 Mawar	 tidak	 keberatan	 apabila	 meluangkan	 waktunya	
dan	 identitas	 pribadi	 dan	 keluarganya	 diketahui.	 Mawar	
menjawab	 “nda	 apa	 –	 apaji”	 yang	 menandakan	 ketidak	
beratannya	serta	persetujuannya	untuk	diwawancarai.	

Pertanyaan	 yang	 mula	 –	 mula	 diajukan	 oleh	 peneliti,	
apakah	 Mawar	 penduduk	 asli	 kota	 Makassar	 ?	 Dijawab	 oleh	
Mawar	bahwa	bukan	karena	dia	adalah	orang	Bulukumba,	tetapi	
sejak	 menikah	 pada	 tahun	 1986	 dia	 telah	 menetap	 di	 kota	
Makassar.	Usianya	pada	saat	diwawancarai	kurang	lebih	40	tahun	
dengan	 asumsi	 dari	 pengakuan	 Mawar	 bahwa	 ia	 lahir	 antara	
tahun	 1970	 atau	 1971.	 Seumur	 hidupnya	 ia	 tidak	 pernah	
sekalipun	mengecap	pendidikan.	Ia	mengatakan:	

“Kalo	 tanggal	 lahir	sa	sudah	lupa-lupami	bu’,	mungkin	
antara	tahun	70	atau	71	lah,	trus	klo	masalah	sekolah	sa	
nda	pernah	karena	bapak	saya	nda	pernah	juga	sekolah	
trus	dia	(bapaknya)	 juga	bilang	nda	punya	uang	sama	
kau	(Mawar)	di	rumah	saja	bantu-bantu	mama	mu”.			

	
Dia	menikah	pada	tahun	1986	dengan	seorang	bernama	

Jeruk.	 Pernikahannya	 dengan	 jeruk	menurut	 penuturan	Mawar	
berlangsung	 secara	 spontan	 karena	 ayahnya	 mengatakan	
kepadanya:	

“Sa	kasi’	kawin	meko	saja	daripada	kau	pacar	–	pacaran	
trus	kau	hamil	jadi	lebih	bae	kau	kawinmi	saja,	sama	nda	
adaji	 juga	 kau	 bikin	di	 rumah	 lebih	 bae’	 suruhmi	 	 itu	
jeruk	lamarko”.	

	
Peneliti	menangkap	maksud	dari	 ungkapan	 itu	bahwa	

perkawinan	 itu	 berlangsung	 karena	 adanya	 dua	 alasan	 yakni	
alasan	 pertama	 yaitu	 rasa	 takut,	 cemas,	 dan	 waspada	 akan	
terjadinya	 perbuatan	 –	 perbuatan	 tidak	 senonoh,	 kemudian	
alasan	kedua	adalah	dari	diri	si	Mawar	sendiri	yang	memang	tidak	
memiliki	 kesibukan	 apa	 pun,	 baik	 sekolah	 maupun	 kerja	 dan	
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cuma	 malas	 –	 malasan	 saja	 di	 rumah	 sehingga	 ayah	 si	 Mawar	
memutuskan	untuk	segera	menikahkannya.	

Dari	hasil	pernikahannya	itu	ia	dikaruniai	3	(tiga)	orang	
anak.	Anak	yang	pertama	laki	–	laki	bernama	Mawar-Jeruk	1,	usia	
22	 tahun,	 sekarang	 telah	menikah	dengan	dan	 telah	 dikaruniai	
satu	 orang	 anak.	 Sekarang	 anak	 pertamanya	 itu	 menetap	 di	
Negara	 Malaysia	 sebagai	 Tenaga	 Kerja	 Indonesia	 (TKI)	 yang	
berprofesi	sebagai	buruh	bangunan.		

Anak	kedua	perempuan	bernama	Mawar-Jeruk	2,	 usia	
19	tahun,	sekarang	telah	menikah	dan	telah	dikaruniai	satu	orang	
anak.		

Anak	 yang	 ketiga	 laki	 –	 laki	 bernama	Mawar-Jeruk	 3,	
usia	 18	 tahun,	 sekarang	 sekolah	 di	 kelas	 XII	 pada	 salah	 satu	
Sekolah	Menengah	atas	di	Jeneponto.		

Pada	tahun	yang	tidak	dapat	diingat	lagi	oleh	Mawar,	ia	
bercerai	 dengan	 Jeruk.	 Saat	 penulis	 bertanya	 mengenai	 alasan	
bercerainya	dengan	Jeruk	ia	berkata:	

“Saya	nda	tahanmi	bu	sama	dia	(Jeruk),	soalnya	dia	suka	
marah	 –	 marah,	 biar	 salah	 sedikit	 marahmi	 sedeng,	
biasa	juga	biar	nda	ada	masalah	tiba	–	tiba	marah.	Awal-
awalna	 ji	 baek	–	baek	 tapi	pas	 lahirmi	Mawar-Jeruk	3	
nda	tau	kenapa	berubahki	jadi	kayak	begitu.	Biasa	juga	
napukulka,	tapi	tidak	terlalu	keras	ji,	tapi	itumi	bu	sakit	
hati	skali	ka	di	kasi	begitu,	makanya	saya	minta	ceraimi	
saja”.			

	
Dari	 penalaran	 dan	 analisis	 peneliti	 bahwa	 alasan	

perceraian	 ini	 disebabkan	 oleh	 tindak	 pidana	 kekerasan	 dalam	
rumah	 tangga	 (KDRT)	yang	memang	kerap	kali	menjadi	alasan	
perceraian	 di	 Indonesia,	 di	 samping	 faktor	 –	 faktor	 ekonomis	
seperti	nafkah,	 faktor	–	 faktor	biologis	seperti	 impoten,	mandul	
dan	faktor	–	faktor	psikologis	seperti	ketidak	cocokan.		
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Tidak	lama	setelah	itu	ia	menikah	lagi	dengan	Apel	yang	
berprofesi	sebagai	tukang	becak.	Pernikahannya	dengan	Apel	kali	
ini	 melalui	 proses	 yang	 lebih	 panjang	 karena	Mawar	 dan	 Apel	
menjalani	 suatu	 periode	 pendekatan	 yang	 lebih	 lama.	 Ini	
berdasarkan	 pengalaman	 dari	 kegagalan	 pertama	 dimana	
keputusan	 untuk	 berumah	 tangga	 dengan	 Jeruk	 diputuskan	
dengan	 cepat	 dengan	 masa	 pengenalan	 satu	 sama	 lain	 yang	
singkat	disertai	dorongan	orang	tua.	Mawar	mengatakan:	

“Saya	 dilamar	 sama	 Apel	 dua	 kali.	 Lamaran	 pertama	
saya	 tolak	 karna	 takutka	 klo	 dia	 nanti	 samaji	 dengan	
suami	pertamaku	(Jeruk),	jadi	saya	bilang	jalanimi	saja	
dulu	 kalo	 memang	 saya	 merasa	 cocok	 sama	 kita	 nda	
masalah	ji	kita	kawin....	nanti	pi	lama	–	lama	saya	rasa	
enak	sama	dia	barupi	saya	suruh	dia	lamarka”.		

	
Dari	hasil	pernikahan	keduanya	itu	Mawar	dikaruniai	6	

(enam)	 orang	 anak.	 Anak	 yang	 pertama	 dari	 hasil	 pernikahan	
kedua	ini	berjenis	kelamin	laki	–	laki	bernama	Mawar-Apel	1,	usia	
14	 tahun,	 sekarang	 sekolah	di	 kelas	 IX	pada	 salah	satu	 Sekolah	
Menengah	Pertama	di	Takalar.	Anak	yang	kedua	berjenis	kelamin	
laki	 -	 	 laki	 bernama	 Mawar-Apel	 2,	 usia	 13	 tahun,	 sekarang	
sekolah	di	Sekolah	Dasar	kelas	V	di	Jakarta	yang	mana	ia	tinggal	
di	panti	asuhan.	Anak	yang	ketiga	berjenis	 kelamin	perempuan	
bernama	 Mawar-Apel	 3,	 usia	 10	 tahun,	 berhenti	 sekolah	 pada	
kelas	III	Sekolah	Dasar.	Anak	yang	keempat	berjenis	kelamin	laki	
–	laki	bernama	Mawar-Apel	4,	usia	9	tahun,	berhenti	sekolah	pada	
kelas	 I	 Sekolah	 Dasar.	 Anak	 yang	 kelima	 berjenis	 kelamin	
perempuan	 bernama	 Mawar-Apel	 5,	 usia	 6	 tahun,	 sekarang	
sedang	mengeyam	pendidikan	pada	Taman	Kanak	–	Kanak	(TK).	
Anak	yang	keenam	meninggal	dunia	sewaktu	dilahirkan.		

Perkawinan	kedua	ini	bagi	Mawar	tampaknya	bukanlah	
yang	 terakhir	 kalinya.	 Mawar	 harus	 merelakan	 suami	 yang	
dicintainya	pergi	dari	dunia	ini	(bukan	“pergi	untuk	selamanya”	
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seperti	 yang	 biasa	 diucapkan	 oleh	 orang	 awam	 dan	 kaum	
materialis	 yang	 tidak	mengakui	 adanya	kehidupan	 setelah	mati	
karena	 agama	 Mawar	 meyakini	 adanya	 kehidupan	 setelah	
kematian	 di	 dunia	 yang	 berbeda	 dari	 dunia	 ini).	Meninggalnya	
Apel	 tidak	 mengucilkan	 niat	 bagi	 Mawar	 untuk	 mencari	
pendamping	 hidup	 dan	 berbagi	 kesusahan	 serta	 kasih	 sayang.	
Pada	tahun	2007	ia	menikah	lagi	dengan	Nanas.	Namun	sayang,	
pada	 pernikahan	 dengan	 yang	 ketiga	 ini	 niat	 tersebut	 tidaklah	
terwujud	sebagaimana	yang	diharapkan	tutur	Mawar.	

Mengenai	 riwayat	 pekerjaan	 Mawar,	 guna	 memenuhi	
kebutuhan	 dan	 menjaga	 kelangsungan	 hidup	 ia	 pernah	
melakukan	berbagai	jenis	pekerjaan.	Pada	waktu	masih	bersama	
–	 sama	 dengan	 suami	 pertama	 ia	 bekerja	 sebagai	 pembantu	
rumah	tangga	paruh	waktu.	Pekerjaan	ini	pun	dilakoninya	selama	
bersama	dengan	suami	keduanya.	Mawar	berkata:	

“Dulu	waktu	masih	sama	Jeruk	dan	Apel	saya	kerja	jadi	
pembantu	rumah	tangga,	 tapi	yang	nda	tinggal.	Sore	–	
sore	saya	pulangmi	tapi	kadang	klo	bos	(majikan)	mau	
bikin	 –	 bikin	 acara	 di	 rumahnya	 saya	 pulang	 malam.	
Biasanya	 klo	 pulang	 malam	 ada	 nakasikan	 ka	 uang	
tambah	–	tambah	(uang	lembur)”.		

	
Akan	tetapi,	setelah	suami	keduanya	wafat	maka	ia	pun	

beralih	 menjadi	 seorang	 pemulung	 dengan	 bermodalkan	
becaknya,	memulung	dari	tempat	pembuangan	sampah	ke	tempat	
pembuangan	sampah	lainnya.	Namun,	dikala	musim	hujan	tiba	ia	
hanya	 bekerja	 sebagai	 penjaga	 bebek	 milik	 tetangganya	
dikarenakan	 pada	 musim	 hujan	 sangat	 berbahaya	 mendekati	
lokasi	 tempat	 pembuangan	 sampah	 dan	 juga	 karena	 alsasan	
kerentanan	terkena	penyakit	kulit,	terutama	penyakit	kurap	dan	
kutu	air	bebernya.	Mawar	mengatakan:	

“Klo	pagi	–	pagi	sekitar	jam	8	atau	9	saya	pergi	mi	sama	
dua	orang	ini	anakku	bawa	becak	ke	sentral.	Saya	yang	
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gayung	 becak	 trus	 anakku	 kodong	 sa	 taromi	 di	 atas	
becak.	 Biasa	 tong	 saya	 rasa	 malu	 bawa	 becak	 tapi	
maumi	 diapa,	 karna	 klo	 nda	 begitu	 nda	 makan	 meki	
kodong	semua.”		

	 	
Pekerjaan	 sebagai	 pemulung	 ini	 dilakukannya	 setiap	

hari	 dimulai	 pada	 pagi	 hari	 sampai	 pada	 malam	 hari.	 Lokasi	
pemulungannya	 terletak	 di	 pasar	 sentral	 sejak	 pasar	 tersebut	
terbakar.	 Sebagai	 pemulung,	 ia	 biasanya	 pergi	 ke	 tempat	
pemulungan	 dengan	mengendarai	 becak	 ditemani	 kedua	 orang	
anaknya	yakni	Mawar-Apel	3	dan	Mawar-Apel	4.		

Dia	terpaksa	melakoni	profesi	ini	dikarenakan	ia	tidak	
mempunyai	modal	dan	keterampilan	usaha.	Kadang	–	kadang	ia	
menghasilkan	sekitar	10	–	15	kg	sampah	–	sampah	plastik	hasil	
pulungan.	Hasil	pemulungannya	ini	dijual	seharga	Rp.	2000,-	(dua	
ribu	 rupiah)	per	 kilogramnya.	 Sehingga	pemasukannya	 perhari	
rata	 –	 rata	 Rp.	 20.000,-	 (dua	 puluh	 ribu	 rupiah)	 hingga	 Rp.	
30.000,-	(tiga	puluh	ribu	rupiah).	Namun,	apabila	sedang	terjadi	
musim	 hujan	 ia	 biasanya	 tidak	 keluar	 untuk	 memulung,	
dikarenakan	 alasan	 yang	 telah	 peneliti	 kemukakan	 di	 atas,	
sehingga	untuk	memenuhi	kebutuhannya	ia	hanya	mengandalkan	
uang	 dari	 jasa	 pembantu	 rumah	 tangga	 atau	 dari	 jasa	
pemeliharaan	 bebek	 milik	 tetangga.	 Penghasilan	 dari	 jasa	
membantu	ini	biasanya	sekitar	Rp	20.000	(dua	puluh	ribu	rupiah)	
per	hari.	Sedangkan	upah	yang	diperoleh	dari	hasil	memelihara	
bebek	 milik	 tetangganya	 tidak	 pasti	 karena	 penghasilan	
keuntungan	 ditentukan	 lewat	 sistem	 keuntungan	 bagi	 hasil	
antara	 ia	 dan	 pemilik	 bebeknya.	 Keuntungan	 didasarkan	 dari	
hasil	 anak	 bebek	 yang	 lahir	 selama	masa	 pemeliharaan	Mawar	
sehingga	sulit	kiranya	untuk	menentukan	secara	pasti	profit	yang	
diperoleh.	 Ketika	 peneliti	 meminta	 perkiraan	 rata	 –	 rata	
penghasilan	 dari	 pekerjaan	 ini,	 Mawar	 juga	 tidak	 dapat	
memastikan	 karena	 pekerjaan	 ini	 baru	 digelutinya	 selama	 dua	
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bulan	 sehingga	 hasilnya	 belum	 terlalu	 tampak.	 Mawar	
mengatakan:	

“Bebek	itu	melahirkan	setiap	2	bulan....	biasanya	sekali	
melahirkan	ada	10	sampai	15	telur....	itupun	semua	telur	
tidak	 dibiarkan	 sama	 indukna	 untuk	 dierami	 karna	
sebagian	telur	itu	na	ambilki	orangna....	biasa	na	jual	ki,	
biasa	tong	na	masak	ki.”		

	
Kembali	 ke	 pekerjaan	 pemulungnya,	 ada	 fakta	 yang	

menarik	 yakni,	 ia	 tidak	 dapat	 menjual	 hasil	 pulungannya	 ke	
tempat	 lain.	 Ia	 hanya	 dapat	 menjualnya	 kepada	 pengumpul	
barang	hasil	memulung	yang	berada	di	area	tempat	tinggalnya.	Itu	
disebabkan	 keterikatan	 kontrak	 antara	 Mawar	 dengan	 bos	
pemulung	tersebut.	Perjanjian	tersebut	berisi	pemberian	fasilitas	
panjar	(uang	muka).	Jadi,	pembayaran	uang	terhadap	jual	beli	itu	
dilakukan	 pada	 awal	 sebelum	 penyerahan	 barang.	 Setiap	
pemulung	diwajibkan	memberikan	barang	yang	nilainya	seharga	
dengan	uang	panjar	yang	diambilnya.	Itulah	sebabnya	ia	terikat	
untuk	tidak	menjualnya	ke	agen	lainnya.	Mawar	mengatakan:	

“terpaksa	 ka	 ambil	 uang	 abo’	 (mulung)	 sebelum	
penimbangan	 barang	 karena	 kebutuhan	 mendesak.....	
uang	 itu	 saya	 ambil	 skalian	 singgah	 meka	 belanja	 di	
pasar	 klo	 sedang	 abo’	 (memulung)....	 Saya	 tinggal	 mi	
anakku	 di	 tempat	 abo’	 baru	 saya	 ke	 pasar	 karna	 klo	
sudahpi	 ditimbang	 barang	 baru	 ambil	 uang	 tutupmi	
pasar	 karna	malampi	 biasa	 baru	 pulangka	 abo’....	 trus	
klo	 lebih	 banyak	 uang	 yang	 diambil	 daripada	 barang	
abo’	 itu	 biasa	 saya	 kasi	 pulang	 atau	 sa	 utangimi	 dulu	
sama	bos.”			

	
Uang	 penghasilan	 dari	 pekerjaan	 sehari	 –	 harinya	 ini	

sebagian	besarnya	digunakan	untuk	keperluan	rumah	tangga	dan	
digunakan	untuk	jajan	anak	–	anaknya	serta	membeli	air	bersih	
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dan	membayar	listrik.	Tidak	ada	yang	tersisa	untuk	ditabung	atau	
sebagai	 dana	 cadangan	 yang	 dapat	 digunakan	 jika	 sewaktu	 –	
waktu	 ada	 keperluan	 yang	 mendadak	 dan	 mendesak	 seperti	
pendidikan	masa	depan	anak,	sakit,	bencana	alam,	dan	kenaikan	
harga	–	harga	sembako.	

Ketika	 peneliti	 menanyakan	 seberapa	 banyak	 beras	
yang	 dimasak	 dalam	 setiap	 harinya,	 ia	 menjawab	 bahwa	 ia	
memasak	 beras	 biasanya	 dua	 liter	 perhari	 untuk	 kebutuhan	
keluarga,	serta	satu	macam	sayur,	atau	sayur	biasanya	digantikan	
dengan	mi	instan	dua	bungkus	per	harinya.	Harga	beras	per	liter	
Rp	 6.500,-	 sedangkan	 untuk	 lauk	 paling	 habis	 Rp	 3.000,-.	
Kemudian	mengenai	kebutuhan	minum	seharinya	ia	membeli	air	
ledeng	 kepada	 seorang	pengecer	 air	 ledeng	 seharga	 Rp.	 1000,-	
(seribu	 rupiah)	 per	 jerigen	 5	 (lima)	 liter.	 Sehingga	 total	
penegeluaran	 tetap	 perhari	 Mawar	 adalah	 Rp	 17.000,-	 dengan	
rata	–	rata	pendapatan	Rp	20.000	per	hari	sehingga	masih	tersisa	
Rp	3.000,-.	Itupun	sisa	uang	tersebut	digunakan	untuk	jajan	anak	
–	 anaknya	 dan	 biaya	 listrik,	 sehingga	 praktis	 tidak	 ada	 yang	
tersisa	untuk	ditabung.		

Keseluruhan	 bahan	 makanan	 itu	 dimasak	 dengan	
menggunakan	 kompor	 berbahan	 bakar	 kayu	 yang	 berada	 di	
depan	 rumahnya.	 Peneliti	 bertanya	 apa	 di	 manakah	 Mawar	
memasak	 ketika	 hujan	 datang,	 beliau	 menjawab	 bahwa	 “saya	
numpang	masak	di	rumah	tetangganya	karna	pake	kompor	gas	ji	
dia”.	Lalu	peneliti	bertanya	apakah	penghasilan	sehari	–	harinya	
itu	 mampu	 menutupi	 seluruh	 pengeluarannya	 ia	 menjawab:	
“Kadang	–	kadang	ji	cukup,	kadang	–	kadang	nda	cukup....	yah	klo	
tidak	cukup	terpaksa	utang	dulu	sama	orang”.		

Dalam	hal	bantuan	pemerintah,	Mawar	sama	sekalipun	
tidak	 pernah	 memperoleh	 bantuan	 baik	 itu	 Bantuan	 Langsung	
Tunai	 (BLT),	 kompor	 dan	 tabung	 gas,	 kesehatan	 gratis,	
pendidikan	gratis	dan	lain	–	lain.	Entah	apa	alasannya	sehingga	ia	
tidak	 memperoleh	 bantuan	 –	 bantuan	 seperti	 itu.	 Mawar	 pun	
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telah	mencoba	mengadu	 ke	 kantor	 kelurahan	 setempat	 namun	
sampai	sekarang	belum	ada	tanggapan	balik.	Mawar	mengatakan:	
“Saya	 heran	 kenapa	 bisa	 begini,	 tetangga	 –	 tetangga	 yang	 lain	
dapat	bantuan	tapi	saya	nda”.	

Ada	 pula	 realitas	 yang	 sangat	 miris	 terjadi	 dalam	
kehidupan	 kasus	 ini	 yakni,	 Mawar	 terpaksa	 berutang	 kepada	
seorang	rentenir	dengan	pengenaan	bunga	utang	yang	terlampau	
tinggi	 sehingga	 terasa	 mencekik	 leher	 orang	 –	 orang	 miskin	
seperti	 Mawar	 ini.	 Ia	 terpaksa	 menerimanya	 dikarenakan	 ia	
sudah	pasti	tidak	akan	lolos	syarat	pengambilan	kredit	perbankan	
maupun	 lembaga	 –	 lembaga	 pembiayaan	 (finance	 corporate)	
lainnya.	 Para	 rentenir	 ini	 berusaha	memanfaatkan	 situasi	 para	
masyarakat	 miskin	 yang	 sedang	 membutuhkan	 suntikan	 dana	
tiba	–	tiba.	Bayangkan	saja	bungan	yang	diberikan	sebesar	50%	
dari	 besar	 pinjaman	 pokok	 per	 bulannya.	 Peneliti	 berusaha	
bertanya	apakah	saat	wawancara	ini	berlangsung	Mawar	sedang	
terlilit	hutang	atau	tidak.	Pertanyaan	ini	awalnya	agak	malu	untuk	
dijawabnya	namun	penulis	berusaha	untuk	meyakinkannya	dan	
akhirnya	 ia	 menjawab	 bahwa	 ia	 tengah	 berutang	 sebesar	 Rp	
400.000,-	(empat	ratus	ribu	rupiah)	dengan	bunga	sebesar	50	%	
atau	Rp	200.000,-	per	bulan.	Tidak	banyak	yang	dapat	dilakukan	
Mawar	 untuk	menutupi	 utangnya	 ini,	 bahkan	 untuk	membayar	
bunganya	saja	 ia	 tidak	mampu	katanya.	Sungguh	sebuah	realita	
yang	 memilukan	 dari	 kehidupan	 seorang	 perempuan	 kepala	
rumah	 tangga	 miskin.	 Padahal	 Bank	 Indonesia	 saja	 hanya	
menetapkan	 batas	 suku	 bunga	 kredit	 6%	 per	 tahun.	 Peneliti	
bertanya	mengapa	sampai	Mawar	bisa	berutang?	ia	menjawab:		

“memang	sudah	dua	bulan	saya	nda	yabo’	karena	musim	
hujan,	becek	jalanan	sama	bahaya	di	tempat	abo’....	biasa	
saya	demam	sama	gatal	–	gatal	kulitku	kalo	abo’	hujan	–	
hujan	bu....	klo	beginimi	terpaksa	utang	mami	ka	dulu....	
maumi	diapa	karna	klo	nda	begini	nda	makanmi	anak	–	
anak.”		
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Untuk	 menutupi	 kebutuhan	 hidup	 sehari	 –	 hari	

keluarganya	 ia	 hanya	 mengandalkan	 hasil	 dari	 memulung	 dan	
jaga	bebek	mengingat	ia	tidak	mempunyai	keterampilan	apapun	
yang	 dapat	 dimanfaatkan	 untuk	 memperoleh	 uang	 selain	
memulung	dan	jaga	bebek.	

Peneliti	 berusaha	 menggali	 lagi	 lebih	 mendalam	
mengenai	pendidikan	anak	–	anaknya.	Dari	9	 (sembilan)	orang	
anaknya,	hanya	2	(dua)	orang	yang	putus	sekolah.	Sedang	sisanya	
ada	yang	 telah	menamatkan	wajib	belajar	dua	belas	 tahun	dan	
sebagiannya	sedang	menempuh.	Perlu	diketahui	ketiga	anak	dari	
hasil	 perkawinanan	 pertamanya	 masing	 –	 masing	 biaya	
sekolahnya	 ditanggung	 oleh	 ayah	 mereka	 semenjak	 mereka	
bercerai.	Mereka	diasuh	oleh	ayah	mereka	dan	disekolahkan	di	
Jeneponto.	Alasan	dari	ikutnya	sang	anak	kepada	ayahnya	(Jeruk)	
karena	 dianggap	 mempunyai	 preferensi	 atas	 anak	 serta	
kemampuan	 lebih	 dari	 segi	 ekonomi.	 Lagi	 pula,	 Mawar	 sendiri	
yang	 melakukan	 kesepakatan	 dengan	 Jeruk	 berkenaan	 dengan	
hak	asuh	anak	–	anak	mereka.	Sekarang	ini	dua	diantaranya	telah	
menamatkan	 Sekolah	 Menengah	 Atas	 dan	 telah	 berkeluarga.	
Kemudian	 yang	 bungsu	 sementara	 masih	 kelas	 XII	 Sekolah	
Menengah	Atas	di	Kabupaten	Jeneponto.	Ketiganya	dibiayai	oleh	
ayah	 dan	 keluarga	 dari	 sisi	 ayah	mereka.	 Ayah	mereka	 setelah	
bercerai	 memilih	 bekerja	 sebagai	 petani	 di	 Jeneponto	 dan	
sekarang	telah	menikah	lagi.		

Kemudian	 dari	 6	 (enam)	 orang	 anaknya	 dari	 hasil	
perkawinan	 kedua	 dengan	 Apel	 hanya	 3	 (tiga)	 orang	 yang	
mengenyam	pendidikan.	Sisanya	2	(dua)	orang	putus	sekolah	dan	
seorang	lagi	meninggal	dunia.	Biaya	sekolah	yang	dikeluarkan	ini	
tidak	 ditanggung	 oleh	 Mawar	 melainkan	 ditanggung	 oleh	
keluarganya.	 Anak	 pertamanya,	 Mawar-Apel	 1	 sekarang	 sudah	
kelas	IX	Sekolah	Menengah	Pertama	di	Takalar.	Biaya	sekolah	dan	
kebutuhan	 hidup	 sehari	 –	 harinya	 ditanggung	 oleh	 tantenya.	
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Begitu	 pula	 dengan	 Mawar-Apel	 2	 yang	 sudah	 kelas	 V	 Biaya	
sekolah	dan	kebutuhan	hidup	 sehari	 –	harinya	 juga	ditanggung	
oleh	 bapak	 Kepala	 RT	 setempat.	 Sedang	 anak	 kedua	 yakni,	
Mawar-Apel	5,	dititipkan	ke	Panti	Asuhan	dan	sekarang	sedang	
bersekolah	di	Sekolah	Dasar	Kelas	II	di	Kota	Jakarta.	Praktis,	tidak	
ada	 sepeser	 pun	 uang	 yang	 dikeluarkan	 oleh	 Mawar	 untuk	
membiayai	keperluan	sehari	–	hari	dan	biaya	sekolah	ketiga	anak	
dari	hasil	pernikahan	keduanya	ini.	Menurut	Mawar	bahwa	motif	
dari	 pemberian	 hak	 asuh	 ketiga	 anaknya	 ini	 karena	
ketidakberdayaan	ekonomi	dan	fisik.	Ia	mengatakan:	

“Saya	 sedih	 liat	 anak	 –	 anak	 masih	 kecil	 baru	 putus	
sekolah	 sama	 nda	 punya	 bapak....	 jadi	 biarmi	 saya	
kasikan	orang	peliharaki	biar	bisa	nakasi	makan	sama	
sekolah....	 untung	–	untung	 itu	 ada	orang	kasian	 sama	
saya	 bu....	 	 saya	 bersyukur	 sekali	 karna	memang	 saya	
pikir	 juga	 tidak	 mampuka	 uruski	 semua	 lima	 orang	
karena	 saya	 tiap	 hari	 pulang	 malam....	 mudah	 –	
mudahan	jadi	orang	besar	semua	anakku.”	

	
Dari	pengakuan	itu	tersirat	bahwa	motif	pengadopsian	

tiga	 orang	 anak	 –	 anak	 Mawar	 memang	 bermotif	 perasaan	
kemanusiaan.	 Adanya	 rasa	 kasihan	 dan	 belas	 kasih	 mungkin	
menjadi	motif	paling	dominan	di	antara	para	pengasuh.	

Mengenai	 harapan	 Mawar	 untuk	 masa	 depan	 ia	
menuturkan:	

“Saya	berharap	anak	–	anak	semua	bisa	tamat	sekolah	
na	 supaya	bisa	 jadi	pegawai,	 kan	klo	bagus	kerja	bisa	
tong	mi	itu	beli	rumah	sama	beli	makanan....	cari	kerjaan	
di	kota	klo	nda	ada	sekolah	itu	susah	bu’....	Klo	ada	rezki	
saya	 juga	 mau	 beli	 rumah	 biar	 bisa	 kumpul	 sama	
keluarga.”			
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Pertanyaan	selanjutnya	dari	peneliti	bagaimana	dengan	
rumah	 tempat	 tinggal	 ini,	 apakah	 berdiri	 di	 atas	 tanah	 milik	
sendiri,	ataukah	kontrak,	ataukah	menumpang	baik	dengan	izin	
dari	 pemilik	 atau	 secara	 liar	 ?	 Mawar	 menjawab:	 “ini	 tanah	
punyanya	milik	orang,	saya	cuma	numpang	dengan	izin”.	Mawar	
memang	 tidak	 dibebankan	 kewajiban	 untuk	 membayar	 sewa	
tanah	 itu	 namun	 sewaktu	 –	 waktu	 kalau	 tanah	 itu	 dijual	 oleh	
pemiliknya	 ia	 bersama	 penduduk	 lainnya	 harus	 segera	
mengungsi	dan	mencari	kediaman	baru	berdasarkan	kesepakatan	
dengan	pemilik	tanah	tersebut	yang	namanya	dilupa	oleh	Mawar.		

Kunjungan	Pertama	peneliti	untuk	menggali	keterangan	
dan	 informasi	 tentang	 profil	 umum	dan	 kondisi	 perekonomian	
awar	berlangsung	dari	pukul	10.30	sampai	dengan	pukul	12.00	
Wita.	Ketika	adzan	dhuhur	terdengar	peneliti	mohon	diri	seraya	
menanyakan	 kepada	Mawar	 apakah	 dia	 tidak	 keberatan	 untuk	
diwawancarai	 lagi	 ?	 Mawar	 mengemukakan	 bahwa	 dia	 tidak	
keberatan.	Peneliti	mengajukan	bagaimana	kalau	besok	lusa	pada	
jam	 dan	 tempat	 yang	 sama	 bertemu	 lagi	 untuk	 melanjutkan	
penggalian	mengenai	informasi	yang	lain	yang	dibutuhkan	?	dan	
Mawar	menyetujuinya.	Peneliti	pun	mulai	melangkah	keluar	dari	
pekarangan	rumah	Mawar	dan	kami	pun	berpisah.	

Hari	 ini	 minggu	 tanggal	 19	 Juni	 2011,	 hari	 dimana	
peneliti	 telah	 janjian	 untuk	 melakukan	 wawancara	 dengan	
Mawar.	Dengan	menggunakan	jasa	bentor,	peneliti	menuju	rumah	
Mawar.	Tiba	di	depan	pintu	masuk	peneliti	mengucapkan	salam,	
tak	 lama	 kemudian	 muncullah	 Mawar	 seraya	 mempersilahkan	
peneliti	 duduk	 di	 kursi	 halaman	 rumahnya.	 Seperti	 pada	
pertemuan	 pertama,	 kami	 duduk	 di	 halaman,	 terlihat	 bebek	 –	
bebek	tetangga	peliharaan	Mawar	dan	suara	hiruk	–	pikuk	anak	–	
anak	Mawar	beserta	 teman	 sebayanya	bercerita.	Beberapa	dari	
mereka	 melayangkan	 penglihatan	 yang	 tajam	 dikarenakan	
melihat	orang	yang	tampak	asing	mengunjungi	gang	mereka.	
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Setelah	 peneliti	 merasa	 tenang,	 peneliti	 menyapa	
Mawar	 dengan	menanyakan	 keadaannya	 pada	 hari	 ini,	 apakah	
sehat,	bagaimana	dengan	pekerjaannya	dan	lain	sebagainya,	yang	
dijawab	Mawar	dengan	ramah	setiap	pertanyaan	peneliti	itu.		

Selanjutnya	 peneliti	 menanyakan	 apakah	 kita	 bisa	
melanjutkan	dialog	kita	ke	masalah	lain	?	Mawar	menyetujuinya.	
Peneliti	 mengemukakan	 pada	 Mawar	 bahwa	 peneliti	 ingin	
mengetahui	 dan	 mendapatkan	 penjelasan	 mengenai	 hubungan	
yang	terjadi	antara	Mawar	dengan	suami	ketiganya	yang	memang	
tidak	 sempat	 untuk	 didalami	 mengingat	 waktu	 dan	 hubungan	
Mawar	 dengan	 anak	 –	 anaknya,	 saudara	 –	 saudaranya	 serta	
tetangga	 –	 tetangga	 di	 sekitar	 lingkungannya.	 Singkatnya,	 pada	
pertemuan	 kedua	 ini	 peneliti	 lebih	 ingin	mendalami	 hubungan	
sosial	 realitas	 sosial	 Mawar.	 Tidak	 seperti	 pada	 pertemuan	
pertama	di	mana	peneliti	 lebih	menekankan	dan	memfokuskan	
pada	 penggalian	 informasi	 dari	 perspektif	 profil	 dan	 kondisi	
perekonomian	 dengan	 sesekali	 mengulas	 hal	 –	 hal	 berkenaan	
dengan	rumah	tangga.		

Keluarga	 adalah	 unit	 sosial	 terkecil,	 oleh	 karena	 itu,	
peneliti	 berinisiatif	 untuk	 memulai	 perbincangan	 seputar	
hubungan	 dengan	 suami	 dan	 mantan	 –	 mantan	 suami	 Mawar.	
Bermula	 dengan	 pertanyaan	 dari	 hubungannya	 dengan	 suami	
pertama	 mengenai	 hubungan	 sosial	 dengan	 Jeruk.	 Mawar	
berkata:		

“Hubunganku	dengan	Jeruk	baek	–	baek	ji....	sering	jeka	
na	 telpon	 dan	 saya	 juga	 sering	 ji	 telpon	 ki....	 apalagi	
waktu	 awal	 –	 awal	sudah	 cerai....	 soalnya	anak	–	 anak	
kan	sama	bapaknya,	jadi	saya	juga	mau	tau	bagaimana	
kasian	kabarnya	anak	–	anak.”			

	
Perasaan	keibuan	yang	memang	merupakan	salah	satu	

skema	kosmos	yang	menakjubkan	 ini	 senantiasa	menggugah	 ia	
untuk	 terus	 senantiasa	menjalin	komunikasi	 agar	 ia	 setidaknya	
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dapat	 mengetahui	 dan	 mengontrol	 secara	 berkesinambungan	
perkembangan	 ketiga	 anaknya	 yang	 dibawa	 oleh	 ayahnya	 ke	
kabupaten	Jeneponto.		

Setelah	 perceraian	 dengan	 Mawar,	 si	 Jeruk	 juga	
menikah	 lagi	 dengan	 seorang	perempaun	 lain.	Dalam	hal	 biaya	
pendidikan	 ketiga	 anaknya,	 Mawar	 tidak	 mengeluarkan	 uang	
sepeser	pun.	Semua	biaya	pendidikan	ditanggung	oleh	Jeruk	dan	
beberapa	orang	keluarganya.	

Mesti	pembaca	ingat	bahwa	perceraian	Mawar	dengan	
Jeruk	 karena	 kekerasan	 yang	 sering	 dialami	 Mawar	 karena	
perbuatan	 Jeruk.	 Sungguh	 suatu	 realitas	 yang	 miris	 dimana	
kekerasan	 dalam	 rumah	 tangga	 mewarnai	 perjalanan	 hidup	
rumah	 tangga	 janda	 ini.	 Tentu	 saja	 dan	 adalah	 jelas	 bahwa	
perceraian	 mengakibatkan	 hilangnya	 wadah	 untuk	
menumpahkan	perasaan	kasih	sayang	dan	aliran	nafkah	rumah	
tangga	 sehingga	 membuat	 Mawar	 harus	 berjuang	 memenuhi	
kehidupan	 rumah	 tangganya	 sendiri.	 Ia	 yang	 pada	 awalnya	
menggantungkan	 pengeluarannya	 yang	 berasal	 dari	 nafkah	
suaminya	kini	harus	berjuang	sendiri.	

Kini	pembicaraan	menuju	kepada	seputar	hubungannya	
dengan	 almarhum	 suami	 keduanya	 serta	 relevansinya	 dengan	
kondisi	 perekonomian.	 Almarhum	 Apel	 yang	 sehari	 –	 harinya	
berprofesi	 sebagai	 tuklang	 becak	 pun	 tidak	 sanggup	 untuk	
menaikkan	 taraf	 hidup	 keluarganya.	 Penghasilan	 dari	 hasil	
menggayung	 becak	 tidaklah	 mencukupi	 untuk	 memenuhi	
kebutuhan	sehari	–	hari	keluarganya.	Apalagi	dengan	hasil	enam	
orang	anak	tentu	beban	yang	akan	ditanggung	dilihat	dari	semua	
segi	 pengeluaran	 jelas	 tidak	 mencukupi.	 Jangankan	 untuk	
pendidikan	 keenam	 orang	 anaknya,	 untuk	 makan	 saja	 Mawar	
kewalahan.	Biasanya	mereka	hanya	makan	dalam	sehari	dengan	
memasak	2	–	3	liter	beras.	Kalau	ada	penghasilan	lebih	keluarga	
Mawar	biasanya	memasak	satu	macam	sayur	atau	membeli	dua	
bungkus	mi	 instan.	Namun,	 ketika	penghasilan	 lagi	 turun	maka	
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mereka	hanya	makan	nasi	dan	garam	satu	kali	sehari	saja	dengan	
porsi	secukupnya.	Mawar	berkata:	

“Pernah	 hampir	 selama	 satu	minggu	 berturut	 –	 turut	
kami	sekeluarga	makan	nasi	garam....	 ini	terjadi	waktu	
Apel	sakit,	menjelang	kematiannya....	mau	diapa	soalnya	
kalau	 saya	yang	keluar	 cari	 kerja	 tidak	 ada	yang	urus	
anak	–	anak	karena	masih	kecil	–	kecil.”			

	
Mengenai	 pernikahan	 ketiganya,	 inipun	 tak	 berjalan	

sesuai	harapan.	Ia	dan	suami	ketiganya	menikah	dengan	terpaksa.	
Hal	 ini	mereka	 lakukan	untuk	menghindari	desas	–	desus	 yang	
beredar	 di	 masyarakat	 bahwa	Mawar	 dengan	 suami	 ketiganya	
yakni,	 Nanas	 bahwa,	 mereka	 melakukan	 hubungan	 gelap	
(perselingkuhan).	Maklum,	pada	saat	itu	Nanas	tengah	berstatus	
telah	menikah.	Mawar	mengatakan:	

“Memang	saya	dekat	sama	Nanas,	tapi	saya	nda	tau	kalo	
dia	 sudah	punya	 istri....	 itu	 lagi	 banyakmi	orang	 cerita	
belakangi	 ka	 klo	 saya	 suka	 berdua	 –	 duaan....	 lama	 –	
lama	 begitu	 daripada	 digosipi	 terus	 lebih	 baek	 saya	
kawin	 saja....	 nanti	 pi	 sudah	 kawin	 baru	 saya	 tau	 klo	
ternyata	adami	istrinya.”		

	
Peneliti	 tidak	 mencoba	 mengungkap	 lebih	 mendalam	

Singkatnya,	untuk	menghindari	desas	–	desus	dan	hal	–	hal	yang	
tidak	 diinginkan	 mereka	 pun	 melangsungkan	 pernikahan.	
Namun,	 setelah	 pernikahan	 itu	 tidak	 pernah	 sekalipun	 Nanas	
menafkahi	Mawar	 dan	 anak	 –	 anak	 tirinya.	 Sebenarnya	Mawar	
bisa	 saja	 melayangkan	 gugatan	 baik	 secara	 pidana	 maupun	
perdata	 mengenai	 pencemaran	 nama	 baik,	 namun	 ia	 tidak	
mengetahui	bahwa	ternyata	ada	solusi	yang	demikian	karena	ia	
memang	 tidak	 mengenyam	 pendidikan,	 baik	 itu	 pendidikan	
umum	maupun	 pendidikan	 hukum.	 Hal	 ini	 diperparah	 dengan	
tidak	adanya	jaringan	dan	akses	untuk	memanfaatkan	Lembaga	–	
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lembaga	 Bantuan	 Hukum	 (LBH).	 Sehingga	 ketika	 penduduk	 –	
penduduk	 yang	 mengalami	 keterbelakangan	 pendidikan	
cenderung	terzolimi	dari	segi	hak	–	haknya	sebagai	warga	Negara.				

Akhirnya,	 untuk	 kesekian	 kalinya	 Mawar	 gagal	
membina	 hubungan	 rumah	 tangga	 lagi.	 Hubungan	 itu	 berakhir	
dengan	perceraiannya	dengan	Mawar	yang	menyisakan	rasa	sakit	
hati,	 marah	 bahkan	 mungkin	 dendam	 di	 hati	 Mawar.	 Hal	 ini	
terungkap	melalui	penuturannya	sebagai	berikut:	

“Biasa	 ji	 na	 telpon	 –	 telpon	 ka	 bu	 tapi	 saya	malas	mi	
angkat	telponnya....	 itupun	klo	saya	angkat	saya	malas	
mi	 bicara	 apalagi	 sikapnya	 klo	 di	 telpon	 sok	 –	 sok	
manis....	capek	meka	bu	di	kasi	kecewa.”		

	
Mengenai	hubungannya	dengan	anak	–	anaknya,	Mawar		

mengatakan:	“baek	–	baek	ji	sampai	sekarang,	nda	adaji	masalah.”	
Persoalan	besar	yang	pernah	melanda	ia	dengan	anak	–	anaknya	
hanya	 terjadi	 dua	 kali,	 yaitu	 persoalan	 pertama	 dengan	 anak	
keduanya	dengan	Jeruk	yakni	Mawar-Jeruk	2.	Awal	mula	perkara	
ini	 terjadi	 ketika	Mawar-Jeruk	2	 telah	menamatkan	pendidikan	
Sekolah	Menengah	Atas	di	kabupaten	Jeneponto.	Ia	memutuskan	
untuk	pulang	ke	Makassar	tinggal	di	rumah	ibunya	demi	meraih	
peluang	besar	untuk	mewujudkan	cita	–	citanya.	Tidak	beberapa	
lama	 hidup	 di	 kota	 Makassar,	 Mawar-Jeruk	 2	 memperoleh	
beberapa	 teman.	 Teman	 –	 teman	 	 wanitanya	 ini	 mengajaknya	
untuk	 berjalan	 –	 jalan	 di	 Kota	 Makassar	 dan	 berniat	 untuk	
memperkenalkannya	 dengan	 beberapa	 teman	 lelaki.	 Setelah	
berkenalan	 dengan	 teman	 laki	 –	 laki	 itu	 Mawar-Jeruk	 2	 pun	
berniat	ingin	pulang	ke	rumah	namun	ia	tidak	mengetahui	jalan.	
Salah	 seorang	 tema	 lelaki	 menawarkan	 tumpangan	 untuk	
mengantarkannya	 namun	 di	 perjalanan	 ia	 dibawa	 kabur	 oleh	
lelaki	 itu.	 Akhirnya,	 menurut	 hukum	 pidana	 adat	 Makassar,	
perbuatan	 ini	 termasuk	 ke	 dalam	 jenis	 delik	 adat	 yakni	 delik	
silariang.	 Oleh	 karena	 itu	 hukuman	 bagi	 keduanya	 haruslah	
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dibunuh,	atau	kalau	tidak	mereka	harus	dikawinkan	dan	dikenai	
denda	adat.	Dari	sisnilah	 timbul	masalah	antara	Mawar	dengan	
anaknya	ini	sampai	akhirnya	mereka	pun	dinikahkan.	

Permasalahan	 kedua	 menurut	 Mawar	 berkenaan	
dengan	 rencana	pernikahannya	dengan	Nanas.	Anak	–	 anaknya	
sempat	 melayangkan	 penolakan	 terhadap	 rencana	
pernikahannya	 itu.	 Mereka	 merasa	 bahwa	 si	 nanas	 tidak	
memperdulikan	 mereka	 tetapi	 hanya	 memperdulikan	 ibu	
mereka.	 Mawar	 menuturkan	 penyesalannya	 dengan	 berkata:	
“Saya	menyesal	nda	dengar	anak	–	anak....	saya	juga	bingung	tapi	
maumi	diapa”.	

Mengenai	 hubungan	 sosial	 dengan	 kerabat	 –	 kerabat,	
menurut	penuturan	Mawar	sampai	saat	ini	berjalan	dengan	baik.	
Bahkan,	tiga	orang	kerabatnya	mengadopsi	anak	Mawar	karena	
merasa	iba	dengan	kondisi	kemiskinan	serta	terlantarnya	anak	–	
anak	 Mawar	 dari	 sisi	 kebutuhan	 hidup.	 Begitupun	 dengan	
hubungannya	dengan	para	tetangga	–	tetangganya	yang	etrjalin	
cukup	baik.	Di	sela	–	sela	waktu	luang	biasa	tetangganya	datang	
menghampiri	 untuk	 bersilaturrahmi	 dan	 melakukan	 obrol	 –	
obrolan.	

Berdialog	 dan	 berbincang	 –	 bincang	 dengan	 Mawar	
menurut	perasaan	peneliti	cukup	mengasikkan,	tanpa	terasa	jam	
di	 tangan	 telah	 menujukkan	 pukul	 12.00	 Wita,	 di	 kejauhan	
terdengar	orang	mengaji	di	masjid,	peneliti	menutup	dialog	pada	
hari	 itu	 dengan	 mengucapkan	 terima	 kasih	 dan	 mohon	 pamit	
seraya	memohon	maaf	 atas	waktu	Mawar	yang	hilang,	 padahal	
waktu	itu	sebenarnya	adalah	waktu	yang	digunakan	Mawar	untuk	
melakukan	 aktifitas	 memulungnya.	 Dengan	 tersenyum	 ramah	
seraya	 mengiringi	 peneliti	 keluar	 dari	 halamannya,	 Mawar	
mempersilahkan	 peneliti	 untuk	 berkunjung	 lagi	 ke	 rumahnya	
kapan	saja.	

Dengan	perasaan	 lega,	peneliti	berjalan	santai	menuju	
tempat	 pangkalan	 ojek	 sambil	mengingat	 –	 ingat	perbincangan	
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yang	barusan	 terjadi.	 Perasaan	 lega	peneliti	disebabkan	karena	
mendapat	 sambutan	 hangat,	 bersahabat,	 keterus-terangan	 dari	
informan	 dalam	menggali	 keterangan	 yang	 dibutuhkan.	 Hal	 ini	
mendorong	 dan	 memberikan	 semangat	 kepada	 peneliti	 untuk	
melakukan	kunjungan	selanjutnya	kepada	 informan	–	 informan	
yang	lain.	

Pada	hari	sabtu	25	Juni	2011,	pukul	11.00	siang	peneliti	
berkunujung	 lagi	 ke	 rumah	 Mawar.	 Ketika	 peneliti	 sampai	 di	
depan	 rumah	 tampak	 Mawar	 sedang	 duduk	 di	 pekarangan	
rumahnya.	 Peneliti	 mengucapkan	 salam	 dan	 bertanya	 apakah	
Mawar	 dan	 keluarga	 tidak	 keberatan	 untuk	menerima	 peneliti	
pada	hari	 itu.	Mawar	menjawab:	 “nda	 apa	–	apa	 ji	 bu”.	 Peneliti	
memulai	 mengajukan	 beberapa	 pertanyaan	 berkisar	 tentang	
kegiatan	Mawar	selama	satu	hari.	Dialog	tersebut	berjalan	lancar	
karena	 apa	 yang	 diperbincangkan	 dipahami	 secara	 baik	 oleh	
Mawar.	 Dialog	 	 tersebut	 menghasilkan	 informasi	 –	 informasi	
seperti	yang	tergambarkan	dalam	tabel	di	bawah	ini	:	

	
Tabel	7.1.	Profil	Kegiatan	24	Jam	PKRT	Miskin	Mawar	

JAM	 KEGIATAN	
PAGI	 	
04.00	–	05.00	Wita	 Ø 	

	
05.00	–	06.00	Wita	 Membersihkan	 rumah	 dan	

halaman	
06.00	–	07.00	Wita	 Ø Masak	air	

Ø Beri	makan	bebek	
07.00	–	08.00	Wita	 Mandi	dan	Mencuci	pakaian	
08.00	–	09.00	Wita	 Memasak		
09.00	–	10.00	Wita	 Ø Makan	

Ø Istirahat	
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10.00	–	11.00	Wita	 Berangkat	 ke	 tempat	
pemulungan	 di	 pasar	 sentral	
bersama	kedua	anaknya	

11.00	–	12.00	Wita	 Memulung	
SIANG	 	
12.00–	13.00	Wita	 Ke	pasar	beli	makanan	
13.00	–	14.00	Wita	 Memulung	
14.00	–	15.00	Wita	 Istirahat	
15.00	–	16.00	Wita	 Memulung	
16.00	–	17.00	Wita	 Memulung	
17.00	–	18.00	Wita	 Istirahat	
MALAM	 	
18.00	–	19.00	Wita	 Memulung	
19.00	–	20.00	Wita	 Ø Pulang	ke	rumah	

Ø Mandi	
20.00	–	21.00	Wita	 	Memasak	lalu	makan	
21.00	–	22.00	Wita	 Duduk	 –	 duduk/biasanya	 juga	

langsung	tidur	
22.00	–	23.00	Wita	 Tidur	
23.00	–	24.00	Wita	 Tidur	
24.00	–	04.00	Wita	 Tidur	
	

3. Profil	Kasus	2:	Melati	(Penjual	dan	Sanro	–	Sanro)	
Melati	adalah	salah	seorang	janda	yang	bekerja	pernah	

sebagai	tukang	cuci.	Ia	ditinggal	mati	suaminya	Langsat	sekitar	8	
(delapan)	tahun	lalu.	Ia	lahir	di		Galesong	Takalar	pada	tanggal	11	
Desember	1940.	

Selama	masa	kanak-kanak	sampai	dewasa	Melati	tidak	
pernah	 sekolah.	 Pada	 usia	 17	 Tahun	 (1957)	 ia	 kemudian	
dinikahkan	dengan	Langsat	(tukang	becak).	
Sejak	 menikah	 ia	 pindah	 dari	 Galesong	 ke	 kota	 Makassar	 dan	
tinggal	 di	 jalan	 Kumala	 1	 bersama	 suami	 dan	 anak	 –	 anaknya.	



Strategi Bertahan Hidup Perempuan Kepala Rumah Tangga Miskin 

 

111 

Kemudian,	pada	tahun	1995	ia	baru	pindah	ke	kediamannya	yang	
sekarang	(jalan	Bontoduri	VIII).	

Dari	perkawinannya	dengan	Langsat,	Melati	dikaruniai	
7	(tujuh)	orang	anak	dan	14	(empat	belas	orang	cucu).	Satu	orang	
dari	 lima	 anaknya	 telah	wafat.	 Anak	 yang	 pertama	 perempuan	
bernama	 Melati-Langsat	 1	 yang	 telah	 menikah	 dan	 telah	
dikaruniai	6	(enam)	orang	anak.	Sekarang	Melati-Langsat	1	(anak	
pertamanya)	itu	menetap	di	kota	Makassar	dan	bekerja	sebagai	
Ibu	Rumah	Tangga	(IRT)	dan	suaminya	bekerja	sebagai	 tukang	
becak.		

Anak	kedua	laki	–	laki	bernama	Melati-Langsat	2	yang	
telah	 menikah	 dan	 telah	 dikaruniai	 4	 (empat)	 orang	 anak.	
Sekarang	 anak	 keduanya	 itu	 menetap	 di	 kota	 Makassar	 dan	
bekerja	 sebagai	 tukang	 batu	 dan	 istrinya	 bekerja	 sebagai	 Ibu	
Rumah	Tangga	(IRT).		

Anak	yang	ketiga	perempuan	bernama	Melati-Langsat	3	
yang	 telah	 menikah	 dan	 telah	 dikaruniai	 5	 (lima)	 orang	 anak.	
Sekarang	 anak	 ketiganya	 itu	 menetap	 di	 kota	 Makassar	 dan	
bekerja	sebagai	Ibu	Rumah	Tangga	(IRT)	dan	suaminya	bekerja	
sebagai	tukang	batu.		

Anak	 yang	 keempat	 perempuan	 bernama	 Melati-
Langsat	4	yang	telah	menikah	dan	telah	telah	dikaruniai	3	(tiga)	
orang	 anak.	 Sekarang	 anak	 keempatnya	 itu	 menetap	 di	 kota	
Makassar	 dan	 bekerja	 sebagai	 Ibu	 Rumah	 Tangga	 (IRT)	 dan	
suaminya	bekerja	sebagai	buruh	harian.		

Anak	kelima	laki	–	laki	bernama	Melati-Langsat	5	yang	
juga	 telah	 menikah	 dan	 telah	 dikaruniai	 1	 (satu)	 orang	 anak.	
Keberadaan	 Melati-Langsat	 5	 ini	 kurang	 begitu	 diketahui	 oleh	
Melati	karena	ia	sering	berpindah	–	pindah	kontrakan.	

Anak	yang	keenam	perempuan	bernama	Melati-Langsat	
6	 yang	 juga	 telah	menikah	 dan	 telah	dikaruniai	 1	 (satu)	 orang	
anak.		
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Anak	yang	ketujuh	adalah	 laki	 –	 laki	 bernama	Melati-
Langsat	 7,	 wafat	 pada	 usia	 7	 (tujuh)	 bulan	 karena	 penyakit	
muntaber.		

Anak	yang	kedelapan	adalah	laki	–	laki	bernama	Melati-
Langsat	8,	wafat	pada	usia	1	(satu)	tahun	karena	penyakit	demam.		

Anak	 yang	 kesembilan	 perempuan	 bernama	 Melati-
Langsat	 9	 yang	 telah	 menikah	 dengan	 dan	 telah	 dikaruniai	 6	
(enam)	 orang	 anak.	 Menetap	 di	 kota	 Makassar	 dan	 bekerja	
sebagai	Ibu	Rumah	Tangga	(IRT)	dan	suaminya	bekerja	sebagai	
pemulung.	

Sekarang	Melati	tinggal	bersama	ketiga	orang	cucunya.	
Dari	 ketiga	 orang	 cucunya	 hanya	 satu	 orang	 yang	melanjutkan	
sekolah,	yakni	Sekolah	Dasar	kelas	I.	Cucunya	yang	bersekolah	ini	
diambil	oleh	Melati	 setelah	 ibunya,	yang	 tak	 lain	adalah	Melati-
Langsat	 yang	 merupakan	 anak	 keenamnya	 meninggal	 dunia.	
Kedua	 orang	 cucunya	 yang	 lain	 ada	 yang	 bekerja	 membantu	
Melati	menjual	pisang	goreng	dan	ada	yang	bekerja	sebagai	buruh	
bangunan.		
	

4. Deskripsi	Kasus	2:	Melati	
Pada	 tanggal	 26	 Juni	 2011	 jam	 10.00	 pagi	 peneliti	

dengan	 diantar	 oleh	 bentor	 Kaktus	 dan	 melanjutkan	 dengan	
berjalan	kaki	dari	depan	perkampungan	di	 jalan	Bontoduri	VIII	
peneliti	 mengujungi	 kompleks	 perkampungan	 kumuh.	 Dengan	
berbekal	 informasi	 dari	 informan	 terdahulu,	 Peneliti	 berjalan	
menuju	 kediaman	Melati	 yang	 tidak	 jauh	 dari	 rumah	 informan	
terdahulu.	Rumah	Melati	terletak	di	atas	kanal.	Di	situ	berdirilah	
rumah	 Melati	 yang	 tingginya	 kurang	 lebih	 dua	 meter	 yang	
pondasinya	 terbuat	 dari	 papan	 yang	 beratapkan	 seng	 dan	 di	
bagian	 belakang	 rumahnya	menempel	 ke	 tembok	 beton	 rumah	
milik	tetangganya.	Tampak	pula	di	depan	rumah	 itu	suatu	meja	
kayu	 yang	 berada	 di	 bawah	 pohon.	 Di	 atas	meja	 kayu	 tampak	
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jualan	pisang	goreng	yang	dijaga	oleh	seorang	anak	perempuan	
yang	usianya	kurang	lebih	14	tahun.	

Peneliti	menanyakan	kepada	anak	itu	apakah	betul	ini	
rumahnya	 Melati	 ?	 “iye	 ini	 rumahna	 Melati”,	 jawab	 anak	 itu.	
Peneliti	pun	dengan	ditemani	anak	itu	langsung	menuju	ke	depan	
pintu	 masuk	 rumah	 dengan	 ditemani	 anak	 itu	 seraya	
mengucapkan	salam.	Tampaklah	seorang	perempuan	tua,	kurus	
dengan	 tinggi	 semampai,	 berkulit	 agak	 coklat	 membalas	 salam	
peneliti.	Peneliti	bertanya	apakah	anda	Melati	?	ia	menjawab	“iye’	
nak,	nakke	Melati”,		jawab	perempuan	itu.	Peneliti	pun	langsung	
mengutarakan	 maksud	 dan	 tujuan	 kedatangan	 peneliti	 dan	
memperkenalkan	diri	serta	menjelaskan	secara	rinci	kedatangan	
peneliti	 kerumahnya.	 Setelah	 itu	 peneliti	 dipersilahkan	 masuk	
dan	duduk	di	dalam	rumah	itu.	Melati	berkata	pada	saat	itu,	“maaf	
nak	melanteki,	ka	tidak	ada	bangkuku”,	lalu	peneliti	berkata	“tidak	
apa	–	apa	ji	bu”.	Setelah	keadaan	agak	tenang	peneliti	membuka	
pembicaraan	dengan	menanyakan	apakah	Melati	tidak	keberatan	
apabila	 meluangkan	 waktunya	 dan	 identitas	 pribadi	 dan	
keluarganya	diketahui.	Melati	menjawab:	 “nda	 apa	 –	 apaji	 nak,	
tapi	 tena	 kuissengi	 ak	 bicara	 Endonesia”,	 yang	 menandakan	
ketidakberatan	serta	persetujuannya	untuk	diwawancarai.	

Peneliti	 memulai	 wawancara	 dengan	 dibantu	 anak	
perempuan	yang	menjaga	jualan	pisang	goreng	tadi	yang	kadang	
–	 kadang	 berperan	 sebagai	 seorang	 penerjemah	 pertanyaan	 –	
pertanyaan	peneliti.	Hal	ini	dikarenakan	Melati	tidak	terlalu	fasih	
berbahasa	 Indonesia	 dan	 peneliti	 pun	 kurang	 fasih	 dalam	
berbahasa	 daerah	 Makassar.	 Pertanyaan	 yang	 mula	 –	 mula	
diajukan	 oleh	 peneliti,	 apakah	 Melati	 adalah	 nama	 panggilan	
ataukah	nama	asli	?	Melati	menjawab	bahwa	itulah	namanya	dan	
dia	 tidak	 mempunyai	 nama	 panjang,	 singkat	 kata	 cuma	 itulah	
namanya	sejak	lahir	yang	ia	ketahui.	Kemudian	setelah	itu	peneliti	
bertanya	apakah	Melati	masih	berstatus	menikah	ataukah	sudah	
janda,	Melati	menjawab	bahwa	ia	sudah	lama	menjanda	namun	ia	
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tidak	ingat	dengan	jelas	kapan	tepatnya	suaminya	wafat.	Mawar	
mengatakan:	

(“Saya	 sudah	 lama	 menjanda....	 saya	 tidak	 bisa	
memastikan	 kapan	 tepatnya	 saya	 sudah	 mulai	
menjanda....	 mungkin	 sudah	 sekitar	 kurang	 lebih	
delapan	tahun	lamanya	meninggal	suamiku”)	

	
Ketika	penulis	mengatakan	apa	penyebab	meninggalnya	

suami	Mawar	ia	menjawab:	
(“Sakit	 bu....	 sakitnya	 sudah	 lama	 diderita....	 mungkin	
sekitar	tujuh	bulan	lamanya	dia	di	rumah	saja	terbaring	
karena	 tidak	 bisa	 bergerak....	 dia	 mengeluh	 sakit	
dadanya	 dan	 membuat	 tubuhnya	 sangat	 kurus....	
maklum,	penyakit	 orang	 tua	bu....	 yah,	memang	 sudah	
waktunya	(takdirnya)	dia	meninggal”)		

	
Pertanyaan	–	pertanyaan	peneliti	 selanjutnya	berkisar	

mengenai	 profil	 Mawar	 sendiri.	 Mawar	 adalah	 orang	 asli	
Makassar.	Ia	anak	ke	5	(lima)	dari	9	(sembilan)	orang	bersaudara.	
Sejak	 menikah	 ia	 pindah	 dari	 Galesong	 ke	 kota	 Makassar	 dan	
tinggal	 di	 jalan	 Kumala	 1	 bersama	 suami	 dan	 anak	 –	 anaknya,	
sedang	nanti	 pada	 tahun	1995	 ia	baru	pindah	ke	kediamannya	
yang	 sekarang.	 Melati	 berkata	 berkenaan	 dengan	 penyebab	
kepindahannya	ini:	

(“Waktu	dulu	saya	tinggal	di	jalan	Kumala....	tempat	itu	
dahulunya	merupakan	perkampungan	para	pendatang	
dari	luar	kota	Makassar....	namun,	lama	–	lama	kemudian	
tanah	 yang	 saya	 tempati	 itu	 mulai	 dibangun	
perumahan....	 karena	memang	 saya	 cuma	numpang	 di	
atas	tanahnya	orang	jadi	saya	terpaksa	pindah”)		

	
Suaminya	bernama	Langsat.	Semasa	hidupnya	Langsat	

sehari	 –	harinya	bekerja	 sebagai	 tukang	becak.	 Ia	wafat	 karena	
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sakit	 seperti	 yang	 penulis	 telah	 paparkan.	 Dari	 hasil	
perkawinannya	itu,	Mawar	dikaruniai	7	(tujuh)	orang	anak	dan	
14	(empat	belas)	orang	cucu.	Satu	orang	dari	lima	anaknya	telah	
wafat.	 Usianya	 pada	 saat	 diwawancarai	 kurang	 lebih	 50	 tahun	
dengan	asumsi	dari	pengakuan	Melati	bahwa	ia	lahir	antara	tahun	
1960	atau	1961.		

Seumur	 hidup	 Melati,	 tak	 pernah	 sekalipun	 ia	
mengecam	 pendidikan	 formal.	 Penyebabnya	 adalah	 faktor	
ekonomi	dan	sosial.	Melati	berkata:	

(“Dulu	saya	mau	sekolah,	tapi	bapak	bilang	tidak	usah	
soalnya	bapak	tidak	punya	uang....	bapak	sama	ibu	saya	
juga	tidak	sekolah....	saya	juga	perhatikan	anak	–	anak	di	
kampung	 saya	 juga	 tidak	 sekolah....	 seingat	 saya,	 saya	
cuma	diajari	sembahyang	dan	puasa”)	

	
Kualitas	 manusia	 yang	 tidak	 berpendidikan	 memang	

sebagian	 besar	 menurun	 kepada	 anak	 –	 anak.	 Orang	 tua	 yang	
tidak	pernah	mengecam	pendidikan	biasanya	menular	ke	anak	–	
anaknya.	Fenomena	ini	 juga	yang	menurun	kepada	anak	–	anak	
Mawar	yang	sebagian	besar	tidak	pernah	mengecam	pendidikan	
formal	 dan	 sebagiannya	 lagi	 putus	 sekolah.	 Penulis	 akan	
membahas	 fenomena	 ini	 pada	 tempatnya	 yang	 tepat.	 Sekarang	
mari	kita	lihat	profil	anak	–	anak	Melati.	

Anak	 yang	 pertama	 perempuan	 bernama	 Melati-
Langsat	 1	 yang	 telah	 menikah	 dan	 telah	 dikaruniai	 6	 (enam)	
orang	anak.	Pendidikan	 formal	anaknya	 ini	 tidak	ada.	 Sekarang	
anak	 pertamanya	 itu	 menetap	 di	 kota	 Makassar	 dan	 bekerja	
sebagai	Ibu	Rumah	Tangga	(IRT)	dan	suaminya	bekerja	sebagai	
tukang	becak.		

Anak	kedua	laki	–	laki	bernama	Melati-Langsat	2	yang	
telah	menikah	 dengan	 seorang	 dan	 telah	 dikaruniai	 4	 (empat)	
orang	anak.	Pendidikan	 formal	anaknya	 ini	 tidak	ada.	 Sekarang	
anak	keduanya	itu	menetap	di	kota	Makassar	dan	bekerja	sebagai	
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tukang	 batu	 dan	 istrinya	 bekerja	 sebagai	 Ibu	 Rumah	 Tangga	
(IRT).		

Anak	yang	ketiga	perempuan	bernama	Melati-Langsat	3	
yang	 telah	 menikah	 dan	 telah	 dikaruniai	 5	 (lima)	 orang	 anak.	
Pendidikan	anaknya	ini	tidak	tamat	sekolah	dasar.	Sekarang	anak	
ketiganya	itu	menetap	di	kota	Makassar	dan	bekerja	sebagai	Ibu	
Rumah	Tangga	(IRT)	dan	suaminya	bekerja	sebagai	tukang	batu.		

Anak	 yang	 keempat	 perempuan	 bernama	 Melati-
Langsat	4	yang	telah	menikah	dan	telah	dikaruniai	3	(tiga)	orang	
anak.	 Pendidikan	 formal	 anaknya	 ini	 tidak	 ada.	 Sekarang	 anak	
keempatnya	 itu	menetap	di	 kota	Makassar	dan	bekerja	 sebagai	
Ibu	 Rumah	 Tangga	 (IRT)	 dan	 suaminya	 bekerja	 sebagai	 buruh	
harian.		

Anak	kelima	laki	–	laki	bernama	Melati-Langsat	5	yang	
telah	 menikah	 dan	 telah	 dikaruniai	 1	 (satu)	 orang	 anak.	
Pendidikan	 formal	 anaknya	 ini	 tidak	 ada.	 Sekarang	 anak	
kelimanya	 itu	 menetap	 di	 kota	 Makassar	 dan	 bekerja	 sebagai	
tukang	 batu	 dan	 istrinya	 bekerja	 sebagai	 Ibu	 Rumah	 Tangga	
(IRT).		

Anak	yang	keenam	perempuan	bernama	Melati-Langsat	
6	yang	telah	menikah	dan	telah	dikaruniai	1	(satu)	orang	anak.	
Pendidikan	 fomal	 anaknya	 ini	 tidak	 tamat	 sekolah	 dasar.	
Sekarang	anak	keenamnya	itu	telah	wafat	dan	suaminya	bekerja	
sebagai	buruh	harian.		

Anak	yang	ketujuh	adalah	 laki	 –	 laki	 bernama	Melati-
Langsat	 7,	 wafat	 pada	 usia	 7	 (tujuh)	 bulan	 karena	 penyakit	
muntaber.		

Anak	yang	kedelapan	adalah	laki	–	laki	bernama	Melati-
Langsat	8,	wafat	pada	usia	1	(satu)	tahun	karena	penyakit	demam.		

Anak	 yang	 kesembilan	 perempuan	 bernama	 Melati-
Langsat	 9	 yang	 telah	 menikah	 dan	 telah	 dikaruniai	 6	 (enam)	
orang	anak.	Pendidikan	 formal	anaknya	 ini	 tidak	 tamat	sekolah	
dasar.	 Sekarang	 anak	 kesembilannya	 itu	 menetap	 di	 kota	
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Makassar	 dan	 bekerja	 sebagai	 Ibu	 Rumah	 Tangga	 (IRT)	 dan	
suaminya	bekerja	sebagai	pemulung.	

Penyebab	tidak	sekolahnya	anak	–	anak	Melati	ini	sama	
dengan	penyebab	yang	membuat	ia	tidak	bersekolah	juga.	Melati	
mengatakan:	

(“Anak	 –	 anak	 saya	 banyak	 sekali	 bu’....	 membiayai	
makanannya	saja	susah	apalagi	mau	menyekolahkan....	
tidak	seperti	sekarang	ada	pendidikan	gratis,	dulu	tidak	
ada	yang	seperti	itu”)	

	
Memang	 pada	 masa	 –	 masa	 anak	 Melati	 dilahirkan	

pemerintahan	 yang	 berkuasa	 masih	 orde	 baru.	 Seperti	 kita	
ketahui,	bahwa	sejarah	bangsa	Indonesia	di	bawah	pemerintahan	
orde	 baru,	 anggaran	 belanja	 negara	 dipusatkan	 pada	
pembangunan	sarana	 infrastruktur	sedang	pada	masa	sekarang	
pendidikan	memperoleh	porsinya	yang	tepat	dengan	menempati	
anggaran	 tertinggi	 dalam	 APBN	 sehingga	 program	 –	 program	
bantuan	 sosial	 pendidikan	 gratis	 memperoleh	 suntikan	 dana	
untuk	realisasinya.			

Sekarang	Melati	tinggal	bersama	ketiga	orang	cucunya.	
Dari	 ketiga	 orang	 cucunya	 hanya	 satu	 orang	 yang	melanjutkan	
sekolah.	Cucunya	beruntung	karena	dapat	menikmati	manisnya	
bangku	pendidikan	gratis	dan	sekarang	tengah	menempuh	tahap	
Sekolah	 Dasar	 kelas	 I.	 Cucunya	 ini	 diasuh	 oleh	 Melati	 setelah	
ibunya,	 yang	 tak	 lain	adalah	Melati-Langsat	6,	 yang	merupakan	
anak	keenamnya,	meninggal	dunia.	Suami	dari	Melati-Langsat	6	
ini	 seakan	 tidak	 perduli	 dengan	 anaknya	 sehingga	 Melati	
mengambil	inisiatif	untuk	memelihara,	merawat	dan	megasuhnya	
sendiri.	Melati	mengatakan:	

(“Bapaknya	 ini	 anak	 tidak	 perduli	 sama	 dia....	 dia	 itu	
pengangguran,	 tidak	 tahu	apa	 pekerjaannya....	 sebagai	
seorang	nenek	saya	kasihan	melihat	cucu	saya	terlantar	
jadi,	lebih	baik	saya	yang	pelihara”)	
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Sedangkan	 Kedua	 orang	 cucunya	 yang	 lain	 ada	 yang	 bekerja	
membantu	dg.	Mina	menjual	pisang	goreng	dan	ada	yang	bekerja	
sebagai	buruh	bangunan.		

Dulu	 Melati	 bekerja	 sebagai	 tukang	 cuci	 namun	
sekarang	sudah	tidak	mampu	lagi	dan	beralih	pekerjaan	menjadi	
penjual	pisang	goreng	sambil	tetap	eksis	sebagai	seorang	sanro	–	
sanro	 (paranormal).	 Selama	 Langsat	 hidup	 ia	 membantu	
membiayai	 kehidupan	 sehari	 –	 hari	 dengan	 bekerja	 sebagai	
pembantu	rumah	tangga	paruh	waktu.	Namun,	karena	 ia	sudah	
tua	dan	sering	sakit	–	sakitan	maka	ia	berhenti	dan	memutuskan	
untuk	menjual	pisang	goreng.	Melati	berkata:	

(“Dulu	 waktu	 suami	 masih	 hidup	 saya	 kerja	 jadi	
pembantu....	 tapi,	 tidak	 lama	 setelah	 suami	 saya	
meninggal	 punggung	 dan	 betis	 saya	 sering	 sakit,	 jadi	
saya	berhenti	kerja	jadi	pembantu”)	

	
Ia	 menjual	 pisang	 goreng	 dengan	 bermodal	 uang	 Rp.	

10.000,-	 (sepuluh	 ribu	 rupiah).	 Pisang	 itu	 Melati	 beli	 di	 pasar	
Pa’baeng-Baeng.	 Dari	 hasil	 penjualan	 pisang	 goreng	 kadang	 –	
kadang	 Melati	 memperoleh	 keuntungan	 Rp.	 10.000,-	 (sepuluh	
ribu	rupiah)	dan	kalau	sedang	tidak	laku	kadang	–	kadang	hanya	
Rp.	5.000,-	(lima	ribu	rupiah),	menurut	pengakuannya.		

Melati	 juga	 membuka	 praktek	 pengobatan	 alternatif,	
yang	 menurut	 sebagian	 orang	 terutama	 kaum	 materialisme,	
tampak	 tidak	 masuk	 akal.	 Mengenai	 praktek	 pengobatan	
alternatif	 ini,	Melati	 mengaku	 bahwa	 ilmu	 itu	 ia	 peroleh	 lewat	
mimpi	 5	 (lima)	 tahun	 yang	 lalu.	 Lewat	 mimpi	 itu	 ia	 bertemu	
dengan	 sesosok	 bayangan	 putih	 memakai	 surban.	 Menurut	
kepercayaan	Melati,	bayangan	itu	merupakan	sosok	seorang	wali.	
Melati	mengatakan:	

(“Sekitar	lima	tahun	lalu	saya	diajarkan	lewat	mimpi....	
beberapa	kali	 saya	bermimpi	 tetapi	nanti	mimpi	 yang	
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kesekian	kalinya	baru	saya	bicara	sama	bayangan	putih	
pakai	surban....	dia	mengajarkan	saya	mantra	–	mantra	
untuk	mengobati	orang”)				

	
Lebih	 jauh	 lagi,	Melati	mengatakan	bahwa	sejak	 itu	 ia	

mulai	membuka	praktek	–	praktek	pengobatan	spiritual	dengan	
berbasis	ajaran	bayangan	putih	yang	diyakininya	sebagai	seorang	
wali	 itu.	 Teknik	 pengobatannya	 dilakukan	 melalui	 sarana	 air	
putih	 bersih	 (maksudnya	 yang	 dapat	 dikonsumsi).	 Air	 itu	
diminumkan	kepada	si	pasien,	atau	dibasuh	di	tempat	–	tempat	
yang	dirasakan	sakit	atau	dicampurkan	ke	dalam	air	bak	mandi	
lalu	 setelah	 itu	 digunakan	 untuk	 mandi	 si	 pasien.	 Penyakit	 –	
penyakit	 yang	 diobati	 Melati	 hanyalah	 sebatas	 penyakit	 –	
penyakit	yang	dicurigai	berasal	dari	gangguan	jin	atau	ilmu	–	ilmu	
hitam	 lainnya	 bukan	 penyakit	 medis.	 Ini	 disimpulkan	 dari	
perkataan	Melati	sendiri,	yakni:	

(“Saya	diajarkan	kalau	ada	orang	yang	kena	guna	–	guna,	
kemasukan,	 atau	 kena	 pelet	 maka	 baca	 itu	 yang	 saya	
ajarkan	kemudian	tiupkan	ke	air	sebanyak	tiga	kali	lau	
minumkan,	sapuh	di	badannya	atau	kau	pake	mandikan	
orang”)	
	
Maksud	 dari	 perkataan	 “guna	 –	 guna”	 di	 atas	 adalah	

sejenis	ilmu	hitam	yang	digunakan	untuk	mengganggu	kesehatan	
seseorang	baik	fisik	maupun	psikis.	Menurut	informasi,	biasanya	
orang	 yang	 terkena	 ilmu	 hitam	 ini	 akan	merasakan	 sakit	 pada	
bagian	 tubuh	 tertentu	 atau	 membayangkan	 hadirnya	 sosok	 –	
sosok	menyeramkan	yang	senantiasa	menghantuinya.	Sedangkan	
yang	 dimaksud	 dengan	 kemasukan	 adalah	 suatu	 gejala	 hilang	
kesadaran	 yang	 dialami	 oleh	 seseorang	 dan	 orang	 itu	
memperlihatkan	tingkah	laku	yang	aneh	atau	watak	yang	bukan	
kebiasaannya	 serta	 berbicara	 seperti	 bukan	 dirinya,	 seakan	 –	
akan	jiwanya	tergantikan	oleh	jiwa	yang	hadir	di	dalam	jasadnya	
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(tubuh	materi).	 Kemudian	 yang	dimaksud	dengan	 pelet	 adalah	
sejenis	ilmu	hitam	juga	tetapi	berbeda	tujuan	dan	fungsi	dari	guna	
–	 guna.	 Kalau	 pada	 guna	 –	 guna	 ditujukan	 untuk	memberikan	
penyakit	 dan	 berfungsi	 untuk	 mencelakakan	 orang,	 bahkan	
membunuh	 orang,	 sedangkan	 pelet	 ditujukan	 untuk	
menimbulkan	perasaan	 suka,	 sayang	dan	 cinta	dari	 objek	pelet	
terhadap	 pengguna	 ilmu	 ini	 atau	 orang	 lain	 yang	 meminta	
bantuan	 kepada	 dukun	 pelet.	 Korban	 pelet	 ini	 tidak	
mengharuskan	 bahwa	 orang	 yang	 dipelet	 haruslah	 lawan	 jenis	
atau	berbeda	jenis	kelamin,	tetapi	bisa	juga	sesama	jenis	kelamin	
menurut	informasi	yang	lain.	

	Dari	 usaha	 ini	 Melati	 tidak	 membebankan	 biaya	
pengobatan.	 Ia	memberi	pertolongan	 secara	 cuma	–	 cuma	alias	
gratis.	Tetapi,	bagi	siapa	yang	ingin	memberi	juga	tidak	apa	–	apa.	
Melati	berkata:	

(“Saya	 dilarang	 untuk	 meminta	 bayaran	 dari	 praktek	
pengobatan	ini	dan	ini	sudah	menjadi	perjanjian	antara	
saya	 dan	 dia	 [bayangan	 putih	 itu]....	 kalau	 ada	 orang	
yang	kasih	uang	atau	barang	dengan	ikhlas	tidak	apa	–	
apa	saya	terima	katanya”)	
	
Selama	 menjalani	 profesi	 ini,	 Melati	 biasa	 diberikan	

uang	 yang	 bervariasi	 nilainya,	 mulai	 dari	 Rp	 5.000,-	 sampai	
dengan	 Rp	 50.000,-.	 Biasanya	 juga,	 pasien	 Melati	 memberikan	
barang	 –	 barang	 seperti	 gula,	 beras,	 atau	 bermacam	 –	 macam	
bahan	makanan	lainnya.	Melati	berkata:	

(“biasanya	orang	beri	saya	Rp	5.000,-	[lima	ribu	rupiah]	
sampai	dengan	Rp	50.000,-	 [lima	puluh	ribu	rupiah]....	
biasanya	juga	orang	bawa	barang	–	barang	seperti	gula	
sama	beras”)	

	
Setiap	 hari	 biasanya	 Melati	 hanya	 melayani	 satu	 sampai	 dua	
orang	pasien.	Kalau	sedang	mengobati	pasien,	Melati	menyuruh	
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cucunya	untuk	menjaga	jualan	pisang	goreng.	Lama	pengobatan	
tergantung	dari	penyakit	si	pasien,	kalau	biasa	saja	hanya	sekali	
pertemuan	tetapi	kalau	sudah	akut	maka	bisa	sampai	3	–	4	kali	
terapi	air.	Melati	berkata:	

(“Biasa	satu	hari	berobat	sembuh,	biasa	juga	tiga	sampai	
empat	 hari....	 kalau	 lama	 itu	 artinya	 ilmu	 hitamnya	
kuat....	 biasa	 penyakit	 itu	 hilang	 dari	 orangnya	 tetapi		
menyerang	ke	saya....	biasa	juga	ada	yang	tidak	datang	–	
datang	lagi,	saya	tidak	tahu	sudah	sembuh	atau	tidak”)	

	
Dari	 hitung	 –	 hitungan	 pendapatan	 di	 atas	 kita	 bisa	

memperkirakan	 penghasilan	 minimum	 Melati	 per	 harinya	
sebesar	Rp	10.000,-	(sepuluh	ribu)	sampai	Rp	15.000,-	(lima	belas	
ribu).	Dari	 hasil	 keuntungan	 itu	 semuanya	dipergunakan	untuk	
membeli	makanan	dan	barang	–	barang	kebutuhan	hidup	sehari	–	
hari.	 Tidak	 ada	 yang	 tersisa	 untuk	 ditabung.	 Malah,	 biasanya	
kurang	sehingga	 ia	terpaksa	berhutang	ke	warung	tetangganya.	
Melati	berkata:	(“Klo	uang	tidak	cukup	untuk	makan	yah	terpaksa	
utang	dulu	bu	sama	tetangga”).	

Penulis	bertanya	apakah	hutangnya	itu	berjumlah	besar	
?	Melati	menjawab	bahwa	ia	tidak	berani	berhutang	besar	karena	
takut	 terlilit	 hutang,	 tetapi	 ia	 biasanya	 hanya	 berhutang	dalam	
bentuk	 barang	 misalnya	 beras	 atau	 minyak	 goreng.	 Kadang	 –	
kadang	 juga	 ia	 mendapatkan	 sedekah	 dari	 orang	 –	 orang	
disekitarnya.	Menurut	pengakuannya	ia	biasa	menerima	sedekah	
mulai	dari	Rp	5.000,-	(lima	ribu	rupiah)	sampai	Rp.	2000,-	(dua	
ribu	rupiah).	Melati	mengatakan:		

(“Biasanya	 ada	 tetangga	yang	kasih	 saya	uang....	 biasa	
ada	 orang	 luar	 yang	 kasih	 saya	 juga	 uang,	 katanya	
kasihan	 lihat	 saya....	 kalau	dari	 anak	 –	 anak	 tidak	 ada	
yang	bisa	diharap	untuk	dimintai	uang	soalnya	mereka	
juga	kurang”)	
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Dari	semua	pendapatannya	inilah	yang	dipakai	membeli	
beras.	Kadang	–	kadang	 ia	membeli	beras	1	(satu)	 liter	perhari	
untuk	dikonsumsi	semua	penghuni	rumahnya	yang	berjumlah	4	
(empat)	 orang.	 Dari	 pembelian	 beras	 itu	 hanya	 cukup	 untuk	
dikonsumsi	 satu	 atau	 dua	 kali	 dalam	 sehari.	 Mereka	 biasanya	
makan	 dengan	 tahu	 atau	 tempe	 goreng	 atau	 biasanya	 dengan	
sayur	yang	dimasak	dengan	kompor	berbahan	dasar	kayu	yang	
terletak	di	depan	rumahnya.	Jarang	sekali	mereka	makan	dua	kali	
dalam	 sehari	 kalau	 penghasilan	 lagi	 minim.	 Itupun	 kata	Melati	
mereka	 biasanya	 hanya	 makan	 nasi	 dengan	 garam.	 Melati	
mengatakan:	 (“kalau	 dalam	 sehari	makan	 dua	 kali	 atau	makan	
ikan	kami	sudah	sangat	bersyukur”).	

Pada	 waktu	 peneliti	 menanyakan	 mengapa	 berhenti	
dari	pekerjaan	cuci	baju	Melati	menjawab	bahwa	ia	sudah	tidak	
kuat	lagi.	Sudah	beberapa	tahun	ini	ia	terkena	penyakit	rematik	
sehingga	ia	tidak	kuat	lagi	berjalan	apalagi	mencuci	baju.	Faktor	
inilah	 yang	menyebabkan	 ia	 beralih	 dari	 pencuci	 baju	menjadi	
penjual	 pisang	 goreng.	 Selama	menderita	 penyakit	 ini	 ia	 hanya	
berobat	 ke	 Pusat	 Kesehatan	 Masyarakat	 (Puskesmas)	 dengan	
memanfaatkan	 program	 kesehatan	 gratis.	 Namun,	 obat	 –	 obat	
generik	yang	diberikan	kepadanya	tidak	berefek	apapun	terhadap	
penyakit	yang	dideritanya	ini.		

Semasa	hidupnya	tak	pernah	sekalipun	ia	bergabung	ke	
dalam	 organisasi	 –	 organisasi	 maupun	 perkumpulan	 –	
perkumpulan	 baik	 yang	 berorientasi	 sosial	 maupun	 yang	
berorientasi	 religius.	Ketika	peneliti	bertanya	apakah	alasannya	
sehingga	 tidak	 pernah	 Melati	 menjawab	 bahwa	 memang	 pada	
waktu	 dulu	 dia	 tidak	 tahu	 menahu	 mengenai	 organisasi	 –	
organisasi	 yang	 seperti	 itu,	 adapun	 sekarang	 ia	 merasa	 sudah	
terlalu	tua	untuk	mengikuti	hal	–	hal	seperti	itu.	Lalu,	alasan	lain	
menurutnya	 adalah	 ia	 tidak	 mempunyai	 banyak	 waktu	 karena	
sebagian	 besar	waktunya	 ia	 gunakan	 untuk	 berjualan	 sehingga	
sisa	waktu	di	malam	hari	ia	pergunakan	untuk	beristirahat.	
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Pertanyaan	 selanjutnya	 oleh	 peneliti	 adalah	 apakah	
harapan	 hidup	 Melati	 ke	 depan	 ?	 Melati	 menjawab	 bahwa	 ia	
mengharapkan	 bisa	 mempunyai	 rumah	 sendiri	 dan	 melihat	
semua	 anak	 –	 anak	 dan	 cucu	 –	 cucunya	 dapat	 terbebas	 dari	
kemiskinan	 serta	 ia	 berharap	 pemerintah	 akan	 lebih	
memperhatikan	nasib	kaum	–	kaum	miskin	seperti	dirinya.	Melati	
mengatakan:	

(“Saya	 tidak	 mau	 lihat	 anak	 –	 anak	 sama	 cucu	 saya	
miskin....	kalau	bisa	mereka	jadi	orang	semua....	mudah	–	
mudahan	 kedepannya	 banyak	 lagi	 bantuan	 –	 bantuan	
beras,	sekolah	gratis,	sama	uang	dari	pemerintah”)	
	
Pertanyaan	 selanjutnya	 adalah	 bagaimanakah	

menghadapi	 kondisi	 bahan	 –	 bahan	 kebutuhan	 pokok	 yang	
harganya	 semakin	 hari	 semakin	 tek	 menentu	 dan	 cenderung	
bertambah	 mahal	 ?	 Melati	 hanya	 menyatakan	 kepasrahannya	
menghadapi	 kondisi	 seperti	 itu	 karena	 ia	 tidak	 memiliki	
kemampuan	 lain	 yang	 bisa	 mendatangkan	 pendapatan	 selain	
menjual	pisang	goreng.	Selain	itu,	ia	juga	tidak	mempunyai	modal	
untuk	 membuka	 usaha	 dagang	 warung	 kecil	 –	 kecilan	 (untuk	
dijadikan	 modal	 sebagai	 pedagang	 kaki	 lima).	 Ketika	 harga	
barang	–	barang	pokok	naik	Melati	hanya	membeli	semampunya	
saja.	Melati	mengatakan:	

(“yah	berapa	–	berapa	uang	yang	dipegang	itulah	yang	
dipake	 belanja....	 kalau	 cuma	 cukup	 beli	 beras	 yah	 itu	
saja	 yang	 dimakan,	 kalau	 cukup	 beli	 ikan	 atau	 sayur	
syukur....	 kalau	 tidak	 ada	 uang	 terus	 utang	 belum	
terbayar		kami	tahan	lapar	saja”)	
	
Kunjungan	Pertama	peneliti	untuk	menggali	keterangan	

dan	 informasi	 tentang	 profil	 umum	dan	 kondisi	 perekonomian	
Melati	yang	berkaitan	dengan	berbagai	karakteristik	perangkap	
kemiskinan	 yang	 berlangsung	 dari	 pukul	 09.00	 sampai	 dengan	
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pukul	12.00	Wita.	Ketika	adzan	dhuhur	terdengar	peneliti	mohon	
diri	 seraya	 menanyakan	 kepada	 Melati	 apakah	 dia	 tidak	
keberatan	 untuk	 diwawancarai	 lagi	 ?	 Melati	 mengemukakan	
bahwa	dia	tidak	keberatan.	Peneliti	mengajukan	bagaimana	kalau	
besok	 lusa	pada	 jam	dan	 tempat	yang	sama	bertemu	 lagi	untuk	
melanjutkan	 penggalian	 mengenai	 informasi	 yang	 lain	 yang	
dibutuhkan	?	dan	Melati	menyetujuinya.	Peneliti	pun	keluar	dari	
rumah	dan	kami	pun	berpisah.	

Hari	ini	sabtu	 tanggal	2	 Juli	2011.	Hari	 ini	merupakan	
waktu	dimana	peneliti	dan	Melati	 telah	mengadakan	perjanjian	
untuk	bertemu.	Seperti	biasa,	diantar	oleh	bentor	Kaktus,	peneliti	
menuju	rumah	Melati.	Seperti	pada	pertemuan	pertama	pula,	di	
depan	 pintu	 masuk	 peneliti	 mengucapkan	 salam,	 tak	 lama	
kemudian	 muncullah	 Melati	 seraya	 mempersilahkan	 peneliti	
masuk	 ke	 dalam	 rumahnya.	 Kali	 ini	 kami	duduk	 di	 bale	 -	 bale,	
tidak	lagi	di	dalam	rumah.	Melati	sendiri	yang	meminta	karena	ia	
mengetahui	kalau	udara	di	dalam	rumahnya	sangat	panas.	Paling	
tidak,	duduk	d	bale	–	bale	yang	berada	tepat	di	bawah	pohon	yang	
tampak	rindang	bisa	memberikan	suasana	yang	lebih	sejuk	dan	
nyaman	dan	juga	Melati	bisa	mengontrol	jualannya.		

Setelah	peneliti	merasa	tenang,	peneliti	menyapa	Melati	
dengan	 menanyakan	 keadaannya	 pada	 hari	 ini,	 apakah	 sehat,	
bagaimana	 dengan	 pekerjaannya	 dan	 lain	 sebagainya,	 yang	
dijawab	 Melati	 dengan	 ramah	 setiap	 pertanyaan	 peneliti	 itu.	
Selanjutnya	 peneliti	menanyakan	 apakah	 kita	 bisa	melanjutkan	
dialog	 kita	 ke	 masalah	 lain	 ?	 lalu	 Melati	 menyatakan	
ketidakberatan	dan	 persetujuannya.	 Pada	 pertemuan	 kedua	 ini	
peneliti	 juga	 masih	 ditemani	 oleh	 cucu	 Melati	 yang	 kadang	 –	
kadang	berfungsi	menjadi	penerjemah	bahasa	daerah	Makassar	
dikarenakan	Melati	 sendiri	 tidak	 terlalu	 fasih	 dalam	 berbahasa	
Indonesia.	 Hampir	 semua	 pertanyaan	 peneliti	 dijawab	 dengan	
menggunakan	 bahasa	 daerah	 Makassar.	 Mula	 –	 mula	 Peneliti	



Strategi Bertahan Hidup Perempuan Kepala Rumah Tangga Miskin 

 

125 

mengemukakan	pada	Melati	bahwa	peneliti	ingin	mengetahui	dan	
mendapatkan	penjelasan	mengenai	aset	dan	kapabilitasnya.		

Pertanyaan	 pertama	 peneliti	 mulai	 dari	 hal	 yang	
berkenaan	 mengenai	 tempat	 tinggal	 atau	 rumah	 Melati.	
Bagaimanakah	keadaan	rumah	anda?		Melati	menjawab:	

(“Lihatlah	 sendiri	 kira	 –	 kira	 bagaimana,	 layak	 atau	
tidak....	 bagi	 saya	 saja	 rumah	 ini	 sudah	 rusak....	 seng	
bocor,	 terus	 papan	 penyangga	 sudah	 rapuh....	 yah,	
kadang	 –	 kadang	 cucu	 saya	 memperbaiki	 sebisanya	
lah”)			
	
Dalam	 pandangan	 peneliti,	 memang	 rumah	 Melati	

seperti	 yang	 tampak	 pada	 penglihatan	 peneliti	 sangatlah	 tidak	
layak	 huni.	 Mungkin	 inilah	 sebabnya	 mengapa	 ia	 menyuruh	
peneliti	 untuk	 memperhatikannya	 langsung	 lalu	 memberikan	
penilaian.	Bagi	Melati	 rumah	 itu	sudah	tidak	 layak,	 lantas	kalau	
bagi	Melati	sendiri	sudah	tidak	layak	bagaimana	dengan	peneliti	
sendiri	yang	senantiasa	berada	di	dalam	rumah	yang	luas,	kokoh,	
dan	bernilai	estetika	?.	Rumah	itu	hanya	berukuran	5	x	5	meter	
persegi	dan	sebagiannya	berdiri	di	atas	kanal.	Pondasi	terdiri	dari	
papan	 –	 papan	 yang	 telah	 keropos	 yang	 sewaktu	 –	waktu	 bisa	
rubuh	 sehingga	 bisa	 menewaskan	 penghuni	 rumah	 karena	 di	
bawah	mereka	adalah	kanal.	Menurut	penuturan	Melati,	apabila	
terjadi	musim	hujan	maka	air	yang	ada	di	kanal	yang	tepat	berada	
di	atas	rumahnya	meluap	sehingga	menyebabkan	bau	yang	busuk	
karena	sampah.	

Disamping	 itu,	 atap	 rumahnya	 yang	 terbuat	 dari	 seng	
yang	 bocor	 di	 sana	 –	 sini	 sehingga	 ketika	 hujan	 datang	 maka	
mereka	 biasanya	 menambal	 sebisanya.	 Tidak	 ada	 dapur	 dan	
kamar	 mandi.	 Hanya	 ada	 satu	 ruang	 serbaguna	 yang	 peneliti	
pakai	 untuk	 melakukan	 wawancara	 dengan	 Melati	 pada	
pertemuan	 pertama	 dan	 satu	 kamar	 tempat	 biasa	 Melati	 dan	
ketiga	cucunya	tidur.	Pada	kamar	itu	hanya	ada	kasur	berbahan	
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dasar	kapok	dan	beberapa	buah	bantal.	Sisanya	hanya	baju	–	baju	
yang	 bergantung	 dan	 berserakan.	 Perlu	 pula	 diketahui	 bahwa	
rumah	 itu	 juga	 dibuat	 bagian	 belakangnya,	 tepatnya	 di	 bagian	
kamar	 dibuat	 menempel	 dengan	 dinding	 rumah	 milik	
tetangganya	yang	terbuat	dari	beton.	Kurang	lebih	seperti	itulah	
gambaran	rumah	Melati	dalam	pandangan	penulis.		

Dalam	 hal	 penerangan,	 Melati	 memakai	 lampu	 listrik	
yang	 dihubungkan	 dengan	 menggunakan	 kabel.	 Hanya	 satu	
lampu	 saja	 yang	 digunakan	 oleh	 Melati.	 Itupun	 dengan	
menumpang	listrik	milik	tetangga	dimana	tagihannya	dibebankan	
kepada	 tetangganya.	 Hal	 ini	 dilakukan	 tetangganya	 karena	
merasa	 iba	 dengan	 Melati	 sendiri	 dan	 pemakaian	 lampu	 yang	
hanya	satu	biji	saja	tidaklah	terlalu	membebani	tagihannya	bagi	
kondisi	 perekonomian	 seperti	 yang	 terungkap	 dari	 perkataan	
Melati	yang	diamini	oleh	 tetangganya	yang	pada	waktu	 itu	 juga	
hadir	mendengarkan	wawancara	peneliti	dengan	Melati.	Kurang	
lebih	seperti	ini	bunyinya:	

(“Saya	kan	dulu	tidak	pakai	lampu....	saya	tidak	sanggup	
bayar	uang	listrik	Rp	50.000,-	[lima	puluh	ribu	rupiah]	
per	bulannya....	untung	 ini	 tetanggaku	baik	sama	saya,	
dia	bilang	pakailah	saja	satu	lampu,	biar	nanti	saya	yang	
bayae	tagihannya”)	
	
Pembaca	 yang	 budiman,	 patut	 anda	 ketahui	 bahwa	

meteran	listrik	di	pemukiman	itu	cuma	satu	sehingga	listrik	hanya	
bersumber	dari	tiga	rumah	yang	dialirkan	dari	rumah	itu	menuju	
rumah	–	rumah	lain	dengan	menggunakan	kabel	–	kabel.	Setiap	
rumah	 yang	 ingin	 dialiri	 listrik	 ke	 rumahnya	 diwajibkan	
membayar	Rp	50.000,-	(lima	puluh	ribu	rupiah)	setiap	bulannya.	
Tidak	penting	berapa	banyak	pemakaian	 listrik,	apakah	banyak	
atau	sedikit	pembayarannya	tetap	sama.	Sebagai	contoh:	ada	satu	
rumah	 yang	 menggunakan	 tiga	 lampu	 dan	 satu	 televisi	 dan	
sebuah	 rumah	 yang	 hanya	 menggunakan	 satu	 lampu	 dan	 satu	
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televisi	 yang	 jika	dilihat	 rumah	pertama	memakai	 lebih	banyak	
listrik	 tetapi	pembayarannya	 tetap	sama	 sesuai	 tarif	 yang	 telah	
ditetapkan	dan	disepakati.		

Kembali	ke	pembicaraan	rumah	Melati,	pembaca	pasti	
sudah	bisa	membayangkan	bagaimana	tidak	layak	huninya	rumah	
seperti	 itu.	 Belum	 lagi	 tanah	 yang	 diatasnya	 rumah	 Melati	
dibangun	 bukanlah	 tanahnya,	 melainkan	 tanah	 milik	 seorang	
pengusaha	yang	Melati	 sendiri	 tidak	 jelas	mengetahui	 siapakah	
nama	orang	pemilik	tanah	itu.	Oleh	karena	itu,	ini	berarti	bahwa	
Melati	hanya	menumpang.	

Pertanyaan	peneliti	berikutnya	masih	berkaitan	dengan	
status	 kepemilikan	 tanah,	 yaitu	 bagaimana	 ketika	 sewaktu	 –	
waktu	sang	pemilik	tanah	akan	mulai	melakukan	pembangunan	
terhadap	 tanah	 itu	 ?	 apakah	 Melati	 akan	 mempertahankannya	
ataukah	 mencari	 tempat	 tinggal	 lain	 ?	 kalau	 pindah	 maka	
kemanakah	Melati	akan	pindah	?	

Pertanyaan	–	pertanyaan	peneliti	 ini	mungkin	 tampak	
menjadi	 salah	 satu	momok	 yang	menakutkan	 tidak	 hanya	 bagi	
Melati	saja,	tetapi	seluruh	kepala	keluarga	yang	rumahnya	berdiri	
di	atas	tanah	milik	orang	lain	itu	yang	digunakan	secara	gratis	dan	
tanpa	izin	dari	pemilik	yang	bersangkutan.	Bayangan	–	bayangan	
akan	 penggusuran	 akan	menjadi	 salah	 satu	mimpi	 buruk	 yang	
siap	sedia	menyajikan	keresahan	dan	ketakutan.		

Kembali	 ke	 pembicaraan	 awal	 berkenaan	 dengan	
rumah,	 dilihat	dari	 rumah	 itu	 tidak	 terlihat	 ada	 fasilitas	 kamar	
mandi.	 Maka	 untuk	 mandi	 dan	 mencuci	 Melati	 menggunakan	
sumur	yang	ada	di	tidak	jauh	dari	rumahnya.	Sumur	itu	pula	yang	
digunakan	juga	oleh	beberapa	masyarakat	setempat	untuk	mandi	
dan	mencuci.	Melati	mengatakan:	

(“Kalau	mau	mandi	sama	mencuci	saya	pergi	ke	sumur	
di	rumah	sebelah,	di	situ	ada	air....	kalau	mau	buang	air	
besar	 juga	 disitu....	 kalau	 kencing	 kadang	 –	 kadang	 di	
rumah	saja	langsung	kencing	di	lubang	lantai”)	
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Maksud	dari	kencing	di	lubang	lantai	dari	perkataan	di	

atas	adalah	kencing	di	sela	–	sela	antara	papan	yang	satu	dengan	
papan	yang	lainnya.	Ini	karena	nalntai	rumah	Melati	terbuat	dari	
papan	 yang	 dipasang	 berjajar	 dimana	 antara	 papan	 yang	 satu	
dengan	 yang	 lainnya	 ada	 celah	 kosong.	 Celah	 inilah	 yang	
dimanfaatkan	 untuk	 kencing	 yang	 dimana	 air	 itu	 langsung	
menjurus	 masuk	 ke	 dalam	 kanal	 yang	 berada	 tepat	 di	 bawah	
rumah.	

Berkenaan	dengan	air	bersih	yang	biasanya	digunakan	
untuk	 minum	 dan	 memasak,	 Melati	 mengatakan	 bahwa	 itu	
berasal	dari	air	yang	dibeli	melalui	pengecer	air	yang	agak	jauh	
dari	 rumah.	Biaya	yang	dikeluarkan	adalah	Rp.	2.500	(dua	ribu	
lima	rupiah)	untuk	80	(delapan	puluh)	liter	air	ledeng.	Biasanya	
yang	 pe	 rgi	 membeli	 adalah	 cucunya	 yang	 laki	 –	 laki	 karena	
jaraknya	yang	cukup	 jauh	dari	 rumah	Melati	dengan	meminjam	
becak	tetangga	yang	biasa	digunakan	untuk	memulung.	Kualitas	
airnya	menurut	Melati	bagus	dan	selama	mengkonsumsinya	tidak	
merasakan	 sakit	 atau	 hal	 apapun	 dari	 air	 itu.	 Biasanya	 80	
(delapan	 puluh)	 liter	 air	 ledeng	 itu	 dapat	 digunakan	 untuk	
pemakaian	selama	4	(empat)	hari.	Melati	mengatakan:	

(“air	 yang	dibeli	 itu	 bisa	 sampai	 empat	 hari....	 karena	
saya	di	rumah	memang	cuma	berempat	jadi	pemakaian	
sudah	sedikit....	beda	dulu	waktu	masih	ada	anak	–	anak	
saya	pemakaian	banyak”)	
	
Berdialog	 dan	 berbincang	 –	 bincang	 dengan	 Melati	

menurut	hemat	peneliti	cukup	mengasikkan	dan	tanpa	terasa	jam	
di	 tangan	 telah	 menujukkan	 pukul	 12.00	 Wita,	 di	 kejauhan	
terdengar	orang	mengaji	di	masjid,	peneliti	menutup	dialog	pada	
hari	 itu	 dengan	 mengucapkan	 terima	 kasih	 dan	 mohon	 pamit	
seraya	memohon	maaf	 atas	waktu	Melati	 yang	 hilang,	 padahal	
waktu	itu	sebenarnya	adalah	waktu	yang	digunakan	Melati	untuk	



Strategi Bertahan Hidup Perempuan Kepala Rumah Tangga Miskin 

 

129 

melakukan	 aktifitas	 memulungnya.	 Dengan	 tersenyum	 ramah	
seraya	mengiringi	 peneliti	 beranjak	 dari	 bale	 -	 balenya,	 Melati	
mempersilahkan	 peneliti	 untuk	 berkunjung	 lagi	 ke	 rumahnya	
kapan	saja.	

Dengan	perasaan	 lega,	peneliti	berjalan	santai	menuju	
tempat	pangkalan	ojek	yang	berada	di	depan	jalan	masuk	menuju	
perkampungan	yang	menjadi	lokasi	penelitian	sambil	mengingat	
–	ingat	perbincangan	yang	barusan	terjadi.	Perasaan	lega	peneliti	
disebabkan	 karena	 mendapat	 sambutan	 hangat,	 bersahabat,	
keterus-terangan	dari	informan	dalam	menggali	keterangan	yang	
dibutuhkan.	 Hal	 ini	 mendorong	 dan	 memberikan	 semangat	
kepada	peneliti	untuk	melakukan	kunjungan	selanjutnya	kepada	
informan	–	informan	yang	lain.	

Pada	hari	minggu	tanggal	3	Juli	2011,	pukul	10.00	pagi	
peneliti	berkunujung	lagi	ke	rumah	Melati.	Ketika	peneliti	sampai	
di	 sana,	 tampak	 Melati	 sedang	 duduk	 di	 bale	 –	 bale	 di	 depan	
rumahnya	sambil	berbincang	–	bincang	dengan	para	tetangganya.	
Peneliti	 mengucapkan	 salam	 dan	 bertanya	 apakah	 Melati	 dan	
keluarga	tidak	keberatan	untuk	menerima	peneliti	pada	hari	itu	?	
Melati	 menjawab	 bahwa	 ia	 tidak	 keberatan.	 Peneliti	 memulai	
mengajukan	 beberapa	 pertanyaan	 berkisar	 tentang	 kegiatan	
Melati	 selama	 satu	 hari.	 Dialog	 tersebut	 berjalan	 lancar	 karena	
apa	 yang	 diperbincangkan	 dipahami	 secara	 baik	 oleh	 Melati.	
Dialog	dengan	Melati	menghasilkan	informasi	–	informasi	seperti	
yang	tergambarkan	dalam	tabel	di	bawah	ini:	

	
	

Tabel	7.2.	Profil	Kegiatan	24	Jam	PKRT	Miskin	Melati	
JAM	

KEGIATAN	
PAGI	
04.00	 –	 05.00	
Wita	

Ø Bangun	salat	subuh	
Ø Istirahat	sejenak	
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05.00	 –	 06.00	
Wita	

pergi	 ke	 pasar	 membeli	 pisang	 dan	
kebutuhan	sehari	–	hari	

06.00	 –	 07.00	
Wita	

Masak	 air	 dan	 mempersiapkan	
perlengkapan	sekolah	cucunya	

07.00	 –	 08.00	
Wita	 Menggoreng	pisang	

08.00	 –	 09.00	
Wita	

Menggoreng	 pisang	 dan	 menjajakan	
pisangnya	di	depan	rumahnya	

09.00	 –	 10.00	
Wita	

Ø Mandi	
Ø Mencuci	pakaian	

10.00	 –	 11.00	
Wita	 Menunggu	pembeli	

11.00	 –	 12.00	
Wita	

Memasak	makanan	dan	makan	

SIANG	 	
12.00	 –	 13.00	
Wita	

Salat	dhuhur	

13.00	 –	 14.00	
Wita	

Menunggu	 pembeli/mengobati	 kalau	 ada	
pasien	

14.00	 –	 15.00	
Wita	

Menunggu	 pembeli/mengobati	 kalau	 ada	
pasien	

15.00	 –	 16.00	
Wita	

Ø Salat	ashar	
Ø Istirahat	siang	

16.00	 –	 17.00	
Wita	

Istirahat	siang	

17.00	 –	 18.00	
Wita	

Ø Membereskan	jualan	
Ø Mandi	

MALAM	 	
18.00	 –	 19.00	
Wita	

Istirahat	

19.00	 –	 20.00	
Wita	

Ø Salat	isya	
Ø Memasak	
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Ø Makan	malam	
20.00	 –	 21.00	
Wita	

Bersantai	–	santai	bersama	cucu/mengobati	
kalau	ada	pasien	

21.00	 –	 22.00	
Wita	

Tidur/mengobati	kalau	ada	pasien	

22.00	 –	 23.00	
Wita	

Tidur/mengobati	kalau	ada	pasien	

23.00	 –	 24.00	
Wita	

Tidur	

24.00	 –	 04.00	
Wita	

Tidur	
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PROFIL DAN DESKRIPSI KASUS 
PEREMPUAN KEPALA RUMAH 
TANGGA MISKIN (BAGIAN 2) 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

1. Profil	Kasus	3:	Anggrek	(Penjual	dan	Buruh	Bangunan)	
nggrek	 adalah	 seorang	 janda	 yang	 lahir	 sekitar	 58	
tahun	 yang	 lalu	 (sekitar	 tahun	 1953)	 di	 kabupaten	
Jeneponto.	 Anggrek	 adalah	 anak	 ke	 2	 (dua)	 dari	 10	

(sepuluh)	 orang	 bersaudara.	 Selama	 hidupnya,	 Anggrek	 tidak	
pernah	ikut	pendidikan	formal.	

Sekitar	tahun	1971,	di	Jeneponto,	Anggrek	yang	saat	itu	
berusia	18	tahun	menikah	dengan	Durian	yang	saat	itu	berusia	21	
tahun	yang	berprofesi	sebagai	tukang	kebun.	Kemudian	tahun	itu	
juga,	ia	pindah	ke	kota	Makassar	dan	tinggal	di	sekitar	Jalan	Muh.	
Tahir	(belakang	kompleks	Pondok	Lestari	sekarang,	red.)	hingga	
sekarang.	

Pada	 tahun	 1973,	 Anggrek	 melahirkan	 anak	 pertama	
berjenis	 kelamin	 perempuan	 yang	 bernama	 Anggrek-Durian	 1.	
Anak	 pertamanya	 ini	menikah	 pada	 usia	16	 tahun	 dengan	 pria	
dari	Kabupaten	 Jeneponto	dan	 telah	melahirkan	1	(satu)	orang	
dan	menjadi	cucu	pertama	Anggrek.		

	A	

8
1 
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Dua	Tahun	kemudian	yaitu	pada	tahun	1975,	Anngrek	
melahirkan	anak	keduanya	yang	berjenis	kelamin	perempuan	dan	
bernama	Anggrek-Durian	2.	Angrek-Durian	3	menikah	pada	usia	
17	tahun	dengan	seorang	pemuda	yang	berprofesi	sebagai	buruh	
bangunan.	 Sekarang	 Anggrek-Mawar	 2	 sehari-harinya	 bekerja	
sebagai	 Pembantu	 Rumah	 Tangga	 (PRT)	 dan	 telah	 memberi	 5	
(lima)	orang	cucu	pada	Anggrek.	

Anak	yang	ketiga	berjenis	kelamin	perempuan	bernama	
Anggrek-Durian	 3,	 lahir	 pada	 tahun	 1976	 yang	 dan	 menikah	
dengan	 seorang	 laki	 –	 laki	 dan	 telah	 menikah.	 Sampai	 saat	
penulisan	karya	 ilmiah	 ini,	Anggrek-Durian	3	 telah	dikaruniai	2	
(dua)	 orang	 anak.	 Sekarang	 anak	 ketiganya	 itu	 menetap	 di	
kabupaten	 Jeneponto	 dan	 bekerja	 sebagai	 petani	 mengikuti	
suaminya	yang	juga	bekerja	sebagai	petani.	

Anak	yang	keempat	masih	berjenis	kelamin	perempuan	
yang	 bernama	 Anggrek-Durian	 4,	 lahir	 tahun	 1979.	 Anggrek-
Durian	4	telah	menikah	dengan	seorang	laki	-	laki	dan	sekarang	
telah	dikaruniai	2	(dua)	orang	anak.	Sekarang	anak	keempatnya	
itu	 menetap	 di	 kota	 Makassar	 dan	 bekerja	 sebagai	 Pembantu	
Rumah	Tangga	(PRT)	dan	suaminya	bekerja	sebagai	buruh.		

Anak	kelima	berjenis	kelamin	laki	–	laki	yang	bernama	
Anggrek-Durian5,	 lahir	 pada	 tahun	 1981.	 Sekarang	 Anggrek-
Durian	 5	 masih	 berstatus	 lajang.	 Ia	 menetap	 di	 kabupaten	
Jeneponto	dan	bekerja	sebagai	petani.	

Pada	 tahun	 1982,	 suami	 Anggrek	 meninggal	 dunia.	
Durian	wafat	karena	sakit.	Menurut	penuturan	Anggrek,	penyakit	
suaminya	 berasal	 dari	 sebuah	 luka	 tusukan	 tulang	 ikan	 yang	
menusuk	jari	 jempolnya.	Akibat	luka	tusukan	itu	jari	 jempolnya	
mengalami	 pembengkakan	 dan	 infeksi.	 Selama	 dua	 minggu	
suaminya	 mengidap	 penyakit	 itu	 hingga	 akhirnya	 meninggal	
dunia.	Sejak	saat	itu,	Anggrek	menjadi	janda.	

Sekarang,	 Anggek	 tinggal	 bersama	 anak	 keduanya	
yakni,	Anggrek-Durian	2	dan	suami	dari	dari	Anggrek-Durian	2	



Strategi Bertahan Hidup Perempuan Kepala Rumah Tangga Miskin 

 

135 

yang	 bernama	 Rambutan	 	 serta	 kelima	 orang	 anak	 Anggrek-
Durian	2	 atau	 cucu	 Anggrek.	 Dari	 kelima	 orang	 cucunya	 hanya	
satu	orang	yang	sedang	sekolah,	yakni	yang	bernama	Asoka,	yang	
sedang	 bersekolah	 di	 Sekolah	 Dasar	 kelas	 I.	 Asoka	 dapat	
bersekolah	 karena	 mendapatkan	 program	 pendidikan	 gratis	
wajib	belajar	dua	belas	tahun	oleh	pemerintah	Indonesia.	Sisanya	
memang	belum	bersekolah	karena	belum	cukup	umur.	Usia	adik	
–	adik	Asoka	berumur	5	sampai	1	tahun.	Asoka	pula	yang	setiap	
harinya	bekerja	membantu	Anggrek	menjual	jagung	rebus	selepas	
pulang	dari	sekolah.	

Pekerjaan	 Anggrek	 sehari-hari	 adalah	menjual	 jagung	
rebus	 (pada	 musim	 hujan)	 dan	 pada	 waktu	 musim	 panas	 ia	
menjual	semangka	potong	(bukan	dijual	perbiji)	,	namun	sebuah	
semangka	di	potong	dua	puluh	(20)	atau	dua	puluh	(25)	iris,	dan	
dijual	 per	 irisnya.	 Juga,	 Anggrek	 biasa	 bekerja	 sebagai	 buruh	
bangunan.	Kalau	ia	kuat	ia	biasanya	mengambil	tawaran	bekerja	
sebagai	buruh.	

		
2. Deskripsi	Kasus	3:	Anggrek	

Pada	tanggal	9	Juli	2011	pukul	10	pagi	peneliti	dengan	
berjalan	kaki	dari	depan	perkampungan	di	 jalan	Bontoduri	VIII	
peneliti	 kembali	 lagi	 mengujungi	 kompleks	 perkampungan	
kumuh	 yang	 tampaknya	 lokasi	 ini	 sudah	 sangat	 akrab	 dengan	
peneliti	semenjak	penelitian	ini.	Begitu	pula	dengan	Kaktus,	sang	
pengemudi	bentor	yang	sudah	hapal	denga	 jalan	menuju	 lokasi	
ini.	Peneliti	cukup	berkata	kepada	Kaktus,	“antar	saya	ke	tempat	
yang	biasa”	maka	ia	sudah	dapat	mengerti	dan	memahami	bahwa	
yang	dimaksud	adalah	lokasi	ini	penelitian	ini.	Dengan	berbekal	
informasi	 dari	 informan	 terdahulu,	 Peneliti	 berjalan	 menuju	
kediaman	 Anggrek	 yang	 rumahnya	 terletak	 persis	 di	 samping	
rumah	 dari	 informan	 terdahulu,	 yakni	 Melati.	 Rumah	 Anggrek	
terletak	di	atas	kanal	hampir	mirip	seperti	rumah	Melati	baik	dari	
segi	 arsitektural	 dan	 pondasi	 materialnya.	 Rumah	 Anggrek	
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tingginya	kurang	 lebih	dua	meter	yang	pondasinya	 terbuat	dari	
papan	yang	beratapkan	seng	dan	di	bagian	belakang	rumahnya	
menempel	 ke	 tembok	 beton	 rumah	milik	 tetangganya.	 Dinding	
yang	menjadi	batas	antara	rumah	itu	dengan	rumah	tetangganta	
yang	tak	lain	adalah	Melati,	hanya	dibatasi	oleh	papan	sehingga	
komunikasi	 –	 komunikasi	 lisan	 yang	 terjadi	 antara	 penghuni	
rumah	ini	dan	rumah	sebelah	dapat	terdengar	dengan	jelas.	Satu	
–	satunya	perbedaan	dengan	rumah	Melati	yakni,	rumah	Anggrek	
ini	memliki	dapur	di	bagian	depan	rumahnya.	Dapur	inilah	yang	
sehari	 –	 harinya	 yang	 digunakan	 oleh	 Anggrek	 dan	 tetangga	
sebelahnya	yang	tak	lain	adalah	adik	kandungnya	sendiri	untuk	
memasak	makanan	dan	 jagung	–	 jagung	 jualannya.	Di	dapur	 itu	
juga	 dijadikan	 tempat	 menyimpan	 kayu	 bakar	 yang	 dijadikan	
sebagai	bahan	bakar	dalam	memasak.	

Peneliti	sebelum	memasuki	rumah	itu	bertemu	dengan	
anak	 Anggrek,	 yang,	 sepertinya	 telah	 mengetahui	 gambaran	
tujuan	 kedatangan	 peneliti,	 sebab	 anak	 itu	 telah	 melihat	 dan	
mengetahui	 aktivitas	peneliti	 pada	Melati-	 tetangganya.	 Setelah	
peneliti	 memastikan	 bahwa	 Anggrek	 berada	 di	 tempat	melalui	
informasi	anak	perempuannya	itu,	maka	peneliti	memohon	 izin	
untuk	bertemu	kepada	Anggrek.	Pada	saat	memasuki	rumah	itu	
tampaklah	seorang	perempuan	tidak	 terlalu	 tua,	bertubuh	agak	
gempal	dengan	tinggi	kurang	lebih	150	cm,	berkulit	agak	coklat	
sedeang	 berbaring	di	 ruang	depan.	 Dalam	pengamatan	peneliti	
tampaknya	 ruang	 depan	 itu	 adalah	 ruang	 serbaguna	 yang	
mungkin	biasa	digunakan	sebagai	ruang	keluarga,	ruang	istirahat	
maupun	 ruang	 tamu.	 Tak	 berselang	 beberapa	 detik,	 dugaan	
peneliti	 terbukti	 benar.	 Perempuan	 separuh	 baya	 itu	 ternyata	
adalah	 Anggrek.	 Dugaan	 ini	 terbukti	 setelah	 perempuan	 itu	
memperkenalkan	 dirinya	 dengan	 nama	 Anggrek.	 Peneliti	 pun	
langsung	mengutarakan	maksud	dan	tujuan	kedatangan	peneliti	
dan	 memperkenalkan	 diri	 serta	 menjelaskan	 secara	 rinci	
kedatangan	peneliti	kerumahnya.	Anggrek	berkata	pada	saat	itu,	
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“iye’	saya	tau’mi”,	disertai	dengan	senyuman	manis.	Lalu	peneliti	
bertanya	 siapakah	 yang	 memberitahu	 ?	 “Melati”,	 jawabnya.	
Setelah	 keadaan	 agak	 tenang	 peneliti	 membuka	 pembicaraan	
dengan	menanyakan	apakah	Anggrek	tidak	berkeberatan	apabila	
meluangkan	 waktu	 beberapa	 jam	 serta	 identitas	 pribadi	 dan	
keluarganya	diketahui	 ?	 Anggrek	menjawab	 tidak	masalah	 dan	
jawaban	 ini	 menandakan	 bahwa	 peneliti	 dapat	 dengan	 segera	
memulai	wawancara.		

Peneliti	 setelah	 itu	 mulai	 mengeluarkan	 dari	 ransel	
peneliti	 sebuah	 pulpen	 dan	 beberapa	 dokumen	 mengenai	
sistematika	 wawancara	 yang	 berisi	 beberapa	 pertanyaan	 –	
pertanyaan	 yang	 telah	 peneliti	 rancang	 secara	 khusus	 untuk	
mendapatkan	 alur	 kronologis	 dan	 informasi	 secara	 sistematis.	
Pedoman	 ini	 juga	 yang	peneliti	 gunakan	 pada	dua	 orang	 objek	
sebelumnya.	Pertanyaan	yang	mula	–	mula	diajukan	oleh	peneliti,	
apakah	 Anggrek	 adalah	 nama	 panggilan	 ataukah	 nama	 asli	 ?	
Anggrek	menjawab:	“ituji	namaku	sejak	lahir”.		

Kemudian	 setelah	 itu	 peneliti	 bertanya	 apakah	 dg.	
Rimang	masih	berstatus	menikah	ataukah	sudah	janda,	Anggrek	
menjawab:	

“Lama	 meka	 janda	 bu’....	 suamiku	 meninggal	 sekitar	
tahun	 1982,	 pas	 dua	 tahun	 lahirnya	 anak	 kelimaku....	
sejak	itu	saya	janda	dan	nda	pernah	meka	kawin	–	kawin	
lagi”	
	
Anggrek	lahir	pada	sebuah	desa	di	kabupaten	Jeneponto	

tanggal	14	februari	tahun	1963.	Seumur	hidupnya	ia	tidak	pernah	
sekalipun	mengecam	pendidikan	formil.	Anggrek	mengatakan:	

“Saya	dulu	nda	sekolah	karna	nda	ada	uang....	kerjanya	
bapakku	 jual	 –	 jual	 bambu	 ji	 kodong,	 baru	 saya	 kan	
banyak	bersodara,	jadi	begitumi....	maumi	diapa	klo	nd	
ada	uang,	pasrah	mami	ki”	
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Pertanyaan	 –	 pertanyaan	 peneliti	 selanjutnya	 masih	
berkisar	mengenai	profil	Anggrek	sendiri.	Anggrek	adalah	orang	
asli	 Jeneponto.	 Ia	 anak	 ke	 2	 (dua)	 dari	 10	 (sepuluh)	 orang	
bersaudara.	 Sejak	 menikah	 ia	 pindah	 dari	 Jeneponto	 ke	 kota	
Makassar	dan	tinggal	di	Pondok	Lestari,	jalan	Muh.	Tahir	bersama	
suami	 dan	 anak	 –	 anaknya.	 Suami	 Anggrek	 bernama	 Durian.	
Semasa	hidupnya	Durian	bekerja	sebagai	 tukang	kebun.	Durian	
wafat	karena	sakit.	Menurut	penuturan	Anggrek	bahwa	penyakit	
suaminya	 berasal	 dari	 sebuah	 luka	 tusukan	 tulang	 ikan	 yang	
menusuk	jari	 jempolnya.	Akibat	luka	tusukan	itu	jari	 jempolnya	
mengalami	 pembengkakan	 dan	 infeksi.	 Selama	 dua	 minggu	
suaminya	 mengidap	 penyakit	 itu	 hingga	 akhirnya	 meninggal	
dunia.	 Semasa	 sakit	 ia	 hanya	 memeriksakannya	 ke	 puskesmas	
karena	 tidak	 punya	 biaya	 untuk	 berobat	 ke	 dokter.	 Berikut	
petikan	 pernyataan	 Anggrek	 berkenaan	 dengan	 penyebab	
kematian	suaminya:	

“Itu	 hari	 klo	 nda	 salah	 dia	 pergi	 ambil	 air	 di	 sumur	
malam	 –	 malam....	 tiba	 –	 tiba	 ada	 duri	 dia	 injak,	 pas	
diperiksa	 ternyata	 tulang	 ikan....	 pulangmi	 di	 rumah	
mengeluh	kesakitan....	sampai	dua	minggu	itu	sakit	terus	
na	rasa	kakinya	sampai	meninggal	karna	parahmi	bede	
infeksina	na	bilang	orang	di	puskesmas....”	
	

	 “Saya	nda	pernah	bawa	ke	dokter	karna	nda	ada	uang	
ku....	 barang	 –	 barang	 habis	 semua	 mi	 dijual	 untuk	
makan	sama	ongkos	kawin	anak	–	anak”	

	
Dari	hasil	perkawinan	Anggrek	dengan	Durian,	mereka	

dikaruniai	5	(lima)	orang	anak	dan	10	(sepuluh	orang	cucu).	Anak	
yang	 pertama	 berjenis	 kelamin	 perempuan	 bernama	 Anggrek-
Durian	1	yang	sekarang	telah	menikah.	Dari	hasil	pernikahannya,	
Anggrek-Durian	 1	 telah	 dikaruniai	 1	 (satu)	 orang	 anak.	
Pendidikan	 anaknya	 ini	 tidak	 bersekolah.	 Sekarang	 anak	
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pertamanya	itu	menetap	di	Jeneponto	dan	bekerja	sebagai	petani	
dan	 suaminya	 juga	 bekerja	 sebagai	 seorang	 petani.	 Anak	 yang	
kedua	berjenis	 kelamin	perempuan	bernama	Anggrek-Durian	2	
yang	sekarang	telah	menikah.	Dari	hasil	pernikahannya,	Anggrek-
Durian	2	telah	dikaruniai	5	(lima)	orang	anak.	Pendidikan	formil	
anaknya	ini	tidak	tamat	sekolah	dasar.	Sekarang	anak	keduanya	
itu	 menetap	 di	 kota	 Makassar	 dan	 bekerja	 sebagai	 Pembantu	
Rumah	Tangga	(PRT)	dan	suaminya	bekerja	sebagai	buruh.	Anak	
yang	ketiga	juga	berjenis	kelamin	perempuan	bernama	Anggrek-
Durian	3	yang	sekarang	telah	menikah.	Dari	hasil	pernikahannya,	
Anggrek-Durian	 3	 telah	 dikaruniai	 2	 (dua)	 orang	 anak.	
Pendidikan	 formil	 anaknya	 ini	 tidak	 tamat	 sekolah	 dasar.	
Sekarang	anak	ketiganya	itu	menetap	di	kabupaten	Jeneponto	dan	
bekerja	 sebagai	 petani	 mengikuti	 suaminya	 yang	 juga	 bekerja	
sebagai	 petani.	 Anak	 yang	 keempat	 masih	 berjenis	 kelamin	
perempuan	 yang	 bernama	 Anggrek-Durian	 4	 yang	 juga	 telah	
menikah.	 Dari	 hasil	 pernikahannya,	 Anggrek-Dueian	 4	 telah	
dikaruniai	2	(dua)	orang	anak.	Pendidikan	formil	anaknya	ini	juga	
tidak	 tamat	 sekolah	 dasar.	 Sekarang	 anak	 keempatnya	 itu	
menetap	di	kota	Makassar	dan	bekerja	sebagai	Pembantu	Rumah	
Tangga	 (PRT)	dan	 suaminya	bekerja	 sebagai	 buruh.	Anak	yang	
kelima	 berjenis	 kelamin	 laki	 –	 laki	 bernama	Anggrek-Durian	 5	
yang	masih	berstatus	 lajang.	 Pendidikan	 formil	anak	kelimanya	
ini	tidak	ada.	Sekarang	anak	kelimanya	itu	menetap	di	Kabupaten	
Jeneponto	dan	bekerja	sebagai	sebagai	petani.	

Sekarang	 Anggrek	 tinggal	 bersama	 anak	 keduanya	
yakni	 Anggrek-Durian	 2	 beserta	 Rambutan,	 suaminya	 dari	
Anggrek-Durian	2	beserta	 lima	orang	anak	–	anak	mereka.	Dari	
kelima	 orang	 cucunya	 hanya	 satu	 orang	 yang	 sedang	 sekolah,	
yakni	 yang	bernama	Asoka,	 yang	 sedang	bersekolah	di	 Sekolah	
Dasar	 kelas	 I.	 Asoka	 dapat	 bersekolah	 karena	 mendapatkan	
program	 pendidikan	 gratis	 wajib	 belajar	 dua	 belas	 tahun	 oleh	
pemerintah	Indonesia.	Anggrek	berkata:	
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“Saya	 bersyukur	 sekali	 skarang	 adami	 sekolah	 gratis,	
jadi	cucuku	bisaji	sekolah....	cobanya	dari	dulu	ada	kayak	
begitu	ini	semua	anak	–	anak	ka	nda	adaji	yang	berhenti	
sekolah.”	
	
Sisanya	memang	belum	bersekolah	karena	belum	cukup	

umur.	Usia	adik	–	adik	Asoka	berumur	5	sampai	1	tahun.	Bahkan,	
anak	 adik	 bungsunya	masih	 berada	 dalam	 kandungan.	 Peneliti	
memasukkannya	sebagai	anak	kelima	Anggrek-Durian	2	karena	
usia	kandungannya	sudah	tujuh	bulan.	Meskipun	masih	kanak	–	
kanak	 namun	 Asoka	 setiap	 harinya	 harus	 berjuang	 membantu	
keluarga	 untuk	 mencari	 uang.	 Pekerjaan	 yang	 dilakoni	 Asoka	
setiap	harinya	adalah	bekerja	membantu	Anggrek	menjual	jagung	
rebus	selepas	pulang	dari	sekolah.	Anggrek	mengatakan:	

“Klo	pulangmi	sekolah	Asoka	itu	makan	mi	dulu,	sudah	
memangmi	 saya	 masak-kan	 makanan....	 klo	 sudahmi	
makan	 pergi	mi	 jual	 jagung	 keliling	 kompleks....	 biasa	
jam	–	jam	3	siang	pulangmi	menjual,	laku	ato	nda	laku....	
klo	ada	yang	nda	laku	tinggal	mi	dipajang	depan	rumah	
tunggu	 pembeli,	 tapi	 klo	 sampe	malam	 ada	 yang	 sisa	
saya	kasi	mi	cucuku	untuk	na	makan.”		
	
Sungguh	 menyedihkan	 di	 mana	 waktu	 anak	 seperti	

Asoka	 dalam	 bersosialisasi	 dan	 bermain	 –	main	 dengan	 teman	
sebayanya	 harus	 dikorbankan	 sedemikian	 rupa	 demi	 mencari	
sesuap	nasi.	Anggrek	mengatakan:	

Yang	 paling	 mengherankan	 adalah	 umur	 Anggrek-
Durian	2	yang	masih	sekitar	25	tahun,	tetapi	sudah	mempunyai	
lima	 orang	 anak.	 Peneliti	 bertanya	 apakah	 di	 lokasi	 ini	 pernah	
datang	petugas	Keluarga	Berencana	(KB)	?	Anggrek	menjawab:	
“Sering	 ji	 datang	 tapi	 itumi,	 kami	nda	 terlalu	mendengar....	 lagi	
pula	banyak	anak,	 banyak	 rezeki.”	Apa	yang	mesti	 kita	 katakan	
dengan	 peribahasa	 seperti	 ini	 ?	 tidakkah	 Anggrek	 belajar	 dari	
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pengalaman	 hidupnya	 sendiri,	 yakni,	 ia	 harus	 putus	 sekolah	
karena	ia	bersaudara	sepuluh	orang	sehingga	orang	tuanya	tidak	
mampu	mebiayai	sekolah	mereka	semua	?	

Ada	sisi	yang	menarik	dari	aspek	usaha	dari	Anggrek.	
Ternyata	usaha	–	usaha	jual	–	jualan	pisang	goreng	dan	semangka	
oleh	 Anggrek	 berkaitan	 erat	 dengan	 aspek	 cuaca.	 Pada	musim	
hujan,	seperti	pada	waktu	penelitian	 ini	sedang	berlangsung,	 ia	
menjual	 jagung	 rebus,	 namun,	 pada	 waktu	 musim	 panas	 ia	
menjual	 semangka	 potong	 (bukan	 dijual	 perbiji).	 Anggrek	
mengatakan:	

“Klo	musim	hujan	banyak	orang	beli	jagungku,	tapi	klo	
musim	 panas	 mi	 sede,	 jual	 semangka	 ka	 lagi....	 klo	
musim	 panas,	 mungkin	 karna	 semangka	 segar	 jadi	
banyak	orang	yang	cari.”		
	
Biaya	yang	ia	investasikan	ketika	menjual	pisang	jagung	

rebus	adalah	Rp.	10.000,-	 (sepuluh	ribu	rupiah),	yang	 ia	beli	di	
pasar	 Pa’baeng-Baeng.	 Dari	 pembelian	 itu	 ia	 mendapatkan	 30	
buah	 jagung.	 Jagung	–	 jagung	 itu	dijual	 dengan	harga	Rp.	 500,-	
(lima	ratus	rupiah)	per	bjinya.	Dari	hasil	menjual	jagung	bakar	itu	
kadang	 –	 kadang	 ia	memperoleh	 keuntungan	 Rp.	 5.000,-	 (lima	
ribu	rupiah)	kalau	laku	semua	sedangkan	kalau	tidak	laku	semua	
biasanya	 hanya	 Rp.	 3.000,-	 (tiga	 ribu	 rupiah)	 menurut	
pengakuannya.	Pendapatan	ini	biasanya	berkurang	karena	jagung	
itu	 biasa	 diberikan	 kepada	 cucu	 –	 cucunya	 untuk	 dikonsumsi	
sendiri.	 Peneliti	 bertanya	 kenapa	 Anggrek	 menggantungkan	
komoditas	 jualan	 dari	 aspek	 musim	 ?	 ia	 menjawab	 bahwa	
menurut	pengalamannya	selama	berjalan	bahwa	masing	–	masing	
dari	 jualan	 itu	 laku	 secara	musiman.	 Pada	waktu	musim	 panas	
semangka	 lebih	 laku	 daripada	 jagung	 rebus	 dan	 begitupun	
sebaliknya.		

Dari	 hasil	 keuntungan	 penjualan	 itu	 semuanya	
dipergunakan	 untuk	 membeli	 makanan	 dan	 barang	 –	 barang	
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kebutuhan	hidup	 sehari	 –	hari	dan	 juga	diberikan	untuk	Asoka	
sebagai	imbalan	atas	jasa	menjual.	Biasa	juga	modal	pokok	yang	
digunakan	terpaksa	dipakai	kalau	sedang	dalam	keadaan	susah.		

Anggrek	 juga	kadang	–	 kadang	bekerja	 sebagai	 buruh	
harian.	Mengenai	hal	ini	Anggrek	mengatakan:	

“Yah	 klo	 ada	 sedeng	 na	 dapat	 kerjaan	 Pemborongan	
mantuku	 [Rambutan]	 biasa	 na	 panggil	 ka	 ikut	 –	 ikut	
orang	kerja	batu....	Ikut	–	ikut	tong	meka	kerja	bangunan	
sama	Rambutan,	biasa	saya	bantu	–	bantu	mencampur	
semen	ato	pasang	bata	atau	cet	–	cet	rumah....	Saya	kerja	
batu	 sekarang	 jarang	 mi,	 dulu	 ji	 asal	 ada	 kerjaannya	
Rambutan,	ikut	tonga	pigi	kerja....	sekarang	klo	nda	ada	
skali	pi	sedeng	uang	barupi	saya	kerja	batu	lagi,	ka	nda	
terlalu	kuat	meka	saya	rasa”		
	

Upah	yang	diterima	dari	bekerja	sebagai	buruh	ini	diberikan	per	
hari.	Kalau	upah	sekarang	menurut	penuturan	Anggrek,	sebesar	
Rp	 30.000,-	 per	 harinya.	 Ini	 karena	 jam	 kerjanya	 lebih	 sedikit	
dibanding	 dengan	 buruh	 laki	 –	 laki.	 Ia	 hanya	 diberikan	 kerja	
selama	 enam	 sedangkan	 laki	 –	 laki	 delapan	 jam.	 Dari	 semua	
pengasilannya	 tidak	 ada	 yang	 tersisa	 untuk	 ditabung	 atau	 di	
simpan	sebagai	dana	simpanan	masa	depan	untuk	keluarga	atau	
biaya	 –	 biaya	 yang	mendesak	 atau	 tidak	 terduga.	 Semua	 biaya	
pengeluaran	keluarga	ini	dibiayai	secara	bahu	–	membahu	dengan	
menggabungkan	 Anggrek,	 Anggrek-Durian	 2	 dan	 Rambutan.	
Anggrek	mengatakan:	

“Nda	mungkin	saya	sendiri	yang	biayai	semua	orang	di	
rumah,	 kah	 berapa	 tonji	 untungku	 jual	 jagung....	
Anggrek-Durian	2	itu	biayai	keluarganya	sendiri	karna	
di	kan	tukang	cuci	ji,	ada	tonji	Rambutan	tukang	batu....	
Berapa	 –	 berapa	 untungku	 dari	 jual	 –	 jualan	 saya	
kasikan	Anggrek-Durian	2,	dia	mami	tambai	klo	kurangi	
untuk	beli	makanan.”		
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Peneliti	bertanya	apakah	penghasilan	Anggrek-Durian	2	

dan	 suaminya	 mencukupi	 untuk	 memenuhi	 kebutuhan	 semua	
orang	yang	berada	dalam	rumahnya	?	Anggrek	menjawab	bahwa	
kadang	–	kadang	memenuhi.	Mengingat	Rambutan	hanya	bekerja	
sebagai	 buruh	harian	yang	pendapatannya	 tergantung	dari	 ada	
tidaknya	proyek	yang	dikerjakannya.		

Dari	semua	pendapatan	Anggrek,	Anggrek-Durian	2	dan	
Rambutan	inilah	yang	dipakai	membeli	bahan	–	bahan	kebutuhan	
sehari	 -	 hari.	 Kadang	 –	 kadang	 ia	 membeli	 beras	 3	 (tiga)	 liter	
perhari	 untuk	 dikonsumsi	 semua	 penghuni	 rumahnya	 yang	
berjumlah	 7	 (tujuh)	 orang	 termasuk	 Anggrek.	 Dari	 pembelian	
beras	itu	cukup	untuk	dikonsumsi	dua	kali	dalam	sehari,	menurut	
penuturan	 Anggrek.	 Kalau	 dilihat,	 penghasilan	 Anggrek	 yang	
digabung	 dengan	 penghasilan	 semua	 anggota	 keluarga	 yang	
berada	di	 rumah	cukup	 lah	untuk	mecukupi	kebutuhan	standar	
menu	 makan	 mereka	 tetapi,	 untuk	 membiayai	 pendidikan	
tidaklah	mencukupi.	Akan	tetapi,	mungkin	bertahun	–	 tahun	ke	
depan	di	mana	anak	–	anak	Anggrek-Durian	2	sudah	besar	maka	
pastilah	biaya	yang	dikeluarkan	juga	bertambah	besar.	

Mereka	 biasanya	 makan	 dengan	 ikan	 Mairo	 yang	
dimasak	 atau	 digoreng	 tepung	 dan	 sayur	 yang	 kesemuanya	
dimasak	 dengan	 menggunakan	 kompor	 berbahan	 dasar	 kayu	
yang	 terletak	 di	 depan	 rumahnya.	 Jarang	 sekali	mereka	makan	
daging	 ayam	 atau	 sapi.	 Itupun	 kata	 Anggrek	 mereka	 biasanya	
hanya	makan	nasi	dengan	garam	kalau	kondisi	keuangan	sedang	
sulit.	Anggrek	mengatakan:	

“Yah	klo	makan	daging	paling	ada	pi	pesta	–	pesta	kawin	
ato	 sunnat	 ato	 hakikah	 baru	makan	 kayak	 begituan....	
Biasanya	Anggrek-Durian	2	beli	 ji	 ayam	satu	 ekor	klo	
awal	bulan	sudah	gajian....	maklum,	anak	–	anaknya	kan	
masi	kecil	–	kecil	 jadi	harus	juga	di	kasi	makan	daging	
biar	nda	kurus	ki.”		
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Pada	 waktu	 peneliti	 menanyakan	 mengapa	 tidak	

mencoba	 untuk	 membuka	 bidang	 usaha	 baru	 ?	 Anggrek	
menjawab	 bahwa	 ia	 tidak	 punya	 kemampuan	 apa	 –	 apa	 selain	
menjadi	 tukang	 dan	 juga	 ia	 tidak	 mempunyai	 modal	 untuk	
mengembangkan	jaringan	usahanya.	Anggrek	mengatakan:	

“Saya	 nda	 tau	 apa	 –	 apa	 bu	 karna	 saya	 nda	 pernah	
sekolah....	Klo	ada	yang	kasikan	ka	modal	mungkin	saya	
mau	beli	gerobak	baru	pergi	jual	jagung	bakar	di	pantai	
losari....	mungkin	klo	jual	di	sana	bisa	banyak	untung.”		
	
Semasa	hidupnya	tak	pernah	sekalipun	ia	bergabung	ke	

dalam	 organisasi	 –	 organisasi	 maupun	 perkumpulan	 –	
perkumpulan	 baik	 yang	 berorientasi	 sosial	 maupun	 yang	
berorientasi	 religius.	Ketika	peneliti	bertanya	apakah	alasannya	
sehingga	 tidak	 pernah	 ?	 Anggrek	 mengatakan	 bahwa	 memang	
pada	waktu	dulu	dia	 tidak	 tahu	menahu	mengenai	 organisasi	 –	
organisasi	 yang	 seperti	 itu,	 adapun	 sekarang	 ia	 merasa	 sudah	
terlalu	tua	untuk	mengikuti	hal	–	hal	seperti	itu.	Lalu,	alasan	lain	
menurutnya	 adalah	 ia	 tidak	 mempunyai	 banyak	 waktu	 karena	
sebagian	besar	waktunya	ia	gunakan	untuk	bekrja	sehingga	sisa	
waktu	di	malam	hari	 ia	pergunakan	untuk	berkumpul	bersama	
keluarga	dan	beristirahat.	

Pertanyaan	 selanjutnya	 oleh	 peneliti	 adalah	 apakah	
harapan	hidup	Anggrek	ke	depan	?	Anggrek	menjawab:	

	“Saya	 bercita	 –	 cita	 bisa	 punya	 rumah	 sendiri	 yang	
besar,	bagus,	pokoknya	semua	anak	–	anak	sama	cucu	–	
cucuku	 bisa	 muat	 lah....	 saya	 juga	 mau	 liat	 semua	
keturunanku	 nda	 miskin	 kayak	 saya....	 mudah	 –	
mudahan	pemerintah	bisa	kasi	kita	uang	kah	ato	paling	
tidak	 pekerjaan	 lah,	 sama	 itu	 beras	 pembagian	 tidak	
berhenti.”	
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Pertanyaan	 selanjutnya	 adalah	 bagaimanakah	
menghadapi	 kondisi	 bahan	 –	 bahan	 kebutuhan	 pokok	 yang	
harganya	 semakin	 hari	 semakin	 tak	 menentu	 dan	 cenderung	
bertambah	mahal	 ?	Anggrek	hanya	menyatakan	kepasrahannya	
menghadapi	 kondisi	 seperti	 itu	 karena	 ia	 tidak	 memiliki	
kemampuan	 lain	 yang	 bisa	 mendatangkan	 pendapatan	 selain	
menjual	pisang	goreng.	Selain	itu,	ia	juga	tidak	mempunyai	modal	
untuk	membuka	usaha	sama	seperti	Melati.	Ketika	harga	barang	
–	barang	pokok	naik	Anggrek	hanya	membeli	semampunya	saja.	
Adapun	kalau	sama	sekali	tidak	mampu	maka	 ia	 terpaksa	 tidak	
makan	 atau	 berpuasa	 yang	 penting	 kelima	 orang	 cucunya	 bisa	
makan.	Anggrek	mengatakan:	

“Kalau	naek	barang	–	barang	yah	terpaksa	mami	kurangi	
jatah	makan....	 klo	memang	 bisa	 satu	 kali	 ji	makan	 ya	
satu	kali,	klo	nda	makan	juga	bisa	tong	ji	tapi	tetap	cucu	
–	cucu	harus	di	kasi	makan	karna	mereka	kan	masi’	kecil	
–	 kecil....	 jalan	 keluar	 na	 minta	 saja	 dulu	 uang	 sama	
keluarga	ato	utang	dulu....”	
	
Kunjungan	Pertama	peneliti	untuk	menggali	keterangan	

dan	 informasi	 tentang	 profil	 umum	dan	 kondisi	 perekonomian	
Anggrek	yang	berkaitan	dengan	berbagai	karakteristik	perangkap	
kemiskinan	 yang	 berlangsung	 dari	 pukul	 09.00	 sampai	 dengan	
pukul	12.00	Wita.	Peneliti	memang	membatasi	waktu	wawancara	
hanya	 sampai	 jam	 sekian	 karena	 takut	 terlalu	 mengganggu	
kelancaran	aktifitas	para	objek.	Ketika	adzan	dhuhur	 terdengar	
peneliti	mohon	diri	seraya	menanyakan	kepada	Anggrek	apakah	
dia	tidak	keberatan	untuk	diwawancarai	lagi	?	dijawab	olehnya	
bahwa	dia	sama	sekali	tidak	berkeberatan.	Peneliti	mengajukan	
bagaimana	 kalau	 besok	 lusa	 pada	 jam	 dan	 tempat	 yang	 sama	
bertemu	lagi	untuk	melanjutkan	penggalian	mengenai	informasi	
yang	lain	yang	dibutuhkan	?	Anggrek	pun	menyetujuinya	dengan	
mengatakan:		
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“Bah	nda	apa	 –	apa	 ji,	 datang	–	datang	meki,	 biar	 lagi	
selesai	mi	penelitian	datang	–	datang	meki	saja,	skalian	
silaturrahmi	 toh....	 saya	 juga	enak	saya	rasa	karna	ada	
saya	temani	cerita	–	cerita	sama	dapat	teman	baru.”		
	

Anggrek	 setelah	 itu	 mengiringi	 langkah	 peneliti	 keluar	 dari	
rumahnya	dan	kami	pun	berpisah.	

Tak	terasa	hari	pun	kian	berlalu.	Hari	ini	minggu	tanggal	
10	Juli	2011	dengan	naik	becak,	peneliti	menuju	rumah	Anggrek.	
Kali	ini	peneliti	tidak	diantar	oleh	Kaktus.	Entah	kenapa	pada	hari	
ini	bentor	–	bentor	yang	biasa	mangkal	 tidak	ada	satupun	yang	
datang	mangkal	di	samping	jalan	perepatan	depan	rumah	peneliti	
sehingga	 terpaksa	 menuju	 loksi	 dengan	 naik	 becak.	 Setelah	
sampai	 di	 depan	 pintu	 masuk	 rumah	 Anggrek,	 peneliti	
mengucapkan	salam	dan	tak	lama	kemudian	muncullah	Anggrek	
seraya	mempersilahkan	peneliti	masuk	ke	dalam	rumahnya.		

Setelah	 peneliti	 merasa	 tenang,	 peneliti	 menyapa	
Anggrek	dengan	menanyakan	keadaannya	pada	hari	ini,	apakah	
sehat,	bagaimana	dengan	pekerjaannya	dan	lain	sebagainya,	yang	
dijawab	Anggrek	 dengan	 ramah	 setiap	 pertanyaan	 peneliti	 itu.	
Selanjutnya	 peneliti	menanyakan	 apakah	 kita	 bisa	melanjutkan	
dialog	 kita	 ke	 masalah	 lain	 ?	 lalu	 Anggrek	 menyatakan	
ketidakberatan	dan	persetujuannya.		

Mula	 –	 mula	 peneliti	 mengemukakan	 pada	 Anggrek	
bahwa	 peneliti	 ingin	mengetahui	 dan	mendapatkan	 penjelasan	
mengenai	 aset	dan	kapabilitasnya.	 Pertanyaan	pertama	peneliti	
mulai	 dari	 hal	 yang	 berkenaan	 mengenai	 tempat	 tinggal	 atau	
rumah	Anggrek.	Seperti	apakah	pendapat	anda	berkenaan	dengan	
keadaan	rumah	anda	?	Anggrek	menjawab:	

“Biasa	 –	 biasa	 ji	 kodong,	 ini	 rumah	 dibikin	 seadanya	
saja....	dua	 ji	kamar	sama	satu	 tempat	nonton,	 itu	satu	
kamar	napake	Anggrek-Durian	2,	sisanya	napake	anak	–	
anaknya....	klo	saya	biasa	tidur	di	depan	tivi....	di	depan	
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ada	 tempat	 masak,	 biasa	 saya	 pake	 masak	 –	 masak	
makanan	sama	rebus	jagung.”		
	
Dalam	 pengamatan	 peneliti,	 rumah	 Anggrek	 sangat	

kecil	sehingga	para	penghuni	mesti	berdesak	–	desakan	di	dalam	
dan	 tidak	mempunyai	 ruangan	khusus	untuk	kamar	mandi	dan	
tempat	membuang	air	besar	sehingga	bisa	dikategorikan	sebagai	
rumah	 yang	 tidak	 layak	 huni	 bagi	 sebuah	 keluarga	 yang	
beranggota	banyak	 seperti	 keluarga	Anggrek.	Rumah	 itu	hanya	
berukuran	5	 x	5	meter	persegi	dan	 sebagiannya	berdiri	di	 atas	
kanal.	Pondasi	terdiri	dari	papan	–	papan	yang	telah	keropos	yang	
sewaktu	–	waktu	bisa	rubuh	sehingga	bisa	menewaskan	penghuni	
rumah	karena	di	bawah	mereka	adalah	kanal.	Disamping	itu,	atap	
rumahnya	 yang	 terbuat	 dari	 seng	 yang	 bocor	 di	 sana	 –	 sini	
sehingga	ketika	hujan	datang	maka	mereka	biasanya	menambal	
sebisanya.	Di	dalam	rumah	itu	terdiri	dari	dua	kamar,	satu	kamar	
berukuran	1,5	x	1,5	meter	yang	ditempati	cucu	–	cucu	Anggrek,	
sedangkan	 yang	 satunya	 lagi	 kamar	 Anggrek-Durian	 2	 yang	
berukuran	 5	 x	 1,5	 meter.	 Pada	 kamar	 itu	 hanya	 ada	 kasur	
berbahan	dasar	kapok	dan	beberapa	buah	bantal.		Sisanya	hanya	
baju	–	baju	yang	bergantung	dan	berserakan.	Ruang	yang	ketiga	
adalah	 ruang	 santai.	 Di	 ruang	 santai	 ini	 tampak	 sebuah	 alat	
elektronik	berupa	televisi	tua	yang	biasa	digunakan	keluarga	ini	
untuk	menonton	acara	ketika	sedang	bersantai	–	santai.	Namun,	
televisi	 ini	 biasanya	 tidak	 mampu	 menampilkan	 siaran	 dalam	
visualisasi	 jernih,	 “maklum	 televisi	 tua	 kodong”,	 kata	 Anggrek.	
Perlu	 pula	 diketahui	 bahwa	 rumah	 itu	 juga	 dibuat	 bagian	
belakangnya,	tepatnya	di	bagian	kamar	dibuat	menempel	dengan	
dinding	 rumah	 milik	 tetangganya	 yang	 terbuat	 dari	 beton.	
Kemudian	di	bagian	depan	rumah	ada	dapur	yang	terpisah	dari	
rumah	yang	berukuran	2	x	3	meter.		

Begitulah	gambaran	rumah	Anggrek	dalam	pandangan	
penulis.	Mengenai	penerangan,	 Anggrek	memakai	 lampu	 listrik	
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yang	 dihubungkan	 dengan	 menggunakan	 kabel.	 Hanya	 satu	
lampu	 saja	 yang	 digunakan	 oleh	 Anggrek.	Meteran	 listrik	 yang	
digunakan	perkampungan	ini	hanya	satu	sehingga	beban	tagihan	
dibagi	 secara	 rata	 kepada	 setiap	 warga	 per	 bulannya.	 Setiap	
bulannya	Anggrek	mengeluarkan	biaya	sebesar	Rp.	50.000,-	(lima	
puluh	ribu	rupiah	perbulannya	untuk	membayar	tagihan	listrik.	
Jumlah	 ini	sama	pada	setiap	warga,	baik	pemakaiannya	banyak	
maupun	pemakaiannya	sedikit.	Pembagian	ini	memang	tidak	adil	
karena	 ada	 yang	 memakai	 banyak	 peralatan	 elektronik	 tenaga	
listrik	dan	ada	cuma	memakai	satu	lampu	tetapi	tagihannya	tetap	
sama.	Beginilah	yang	 terjadi	kalau	meteran	dan	rekening	listrik	
hanya	 satu.	 Aliran	 listrik	 disambungkan	melalui	 kabel	 –	 kabel.	
Namun,	disebabkan	kemampuan	intelektual	yang	sangat	rendah	
membuatnya	 tidak	 dapat	 beradu	 argumen	 untuk	 menyatakan	
ketidakadilan	sistem	pembagian	beban	tagihan	listrik	ini.		

Mengenai	 tanah	 yang	 diatasnya	 sebagian	 rumah	
Anggrek	 dibangun,	 bukanlah	 tanah	 miliknya	 melainkan,	 tanah	
milik	 seorang	 pengusaha	 yang	 Anggrek	 sendiri	 tidak	 jelas	
mengetahui	siapakah	nama	orang	pemilik	tanah	itu.	Hal	ini	berarti	
bahwa	Anggrek	hanya	menumpang.	

Pertanyaan	peneliti	berikutnya	masih	berkaitan	dengan	
status	 kepemilikan	 tanah,	 yaitu	 bagaimana	 ketika	 sewaktu	 –	
waktu	sang	pemilik	tanah	akan	mulai	melakukan	pembangunan	
terhadap	tanah	itu	?	apakah	Anggrek	akan	mempertahankannya	
ataukah	 mencari	 tempat	 tinggal	 lain	 ?	 kalau	 pindah	 maka	
kemanakah	 Anggrek	 akan	 pindah	 ?	 Pertanyaan	 –	 pertanyaan	
peneliti	 ini	 mungkin	 tampak	 menjadi	 salah	 satu	 momok	 yang	
menakutkan	tidak	hanya	bagi	Anggrek	saja	tetapi	seluruh	kepala	
keluarga	yang	rumahnya	berdiri	di	atas	tanah	milik	orang	lain	itu	
yang	 digunakan	 secara	 gratis	 dan	 tanpa	 izin	 dari	 pemilik	 yang	
bersangkutan.	 Bayangan	 –	 bayangan	 akan	 penggusuran	 akan	
menjadi	 salah	 satu	 mimpi	 buruk	 yang	 siap	 sedia	 menyajikan	
keresahan	dan	ketakutan.	Mengenai	jawaban	dari	pertanyaan	ini	
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Anggrek	 hanya	 bisa	 pasrah	 dan	 mengatakan	 akan	 pulang	
kampung	 ke	 Jeneponto	 untuk	 bertani	 apabila	 hal	 itu	 terjadi.	
Anggrek	mengatakan:	

“Seandainya	orang	yang	punya	tanah	mau	jual	atau	usir	
yah	mau	diapi	mi....	saya	sadar	ji	klo	ini	bukan	tanahku,	
saya	juga	nda	protes	ji	karna	biar	bagemana	dia	kan	juga	
sudah	baek	mau	kasi	numpang	orang	di	tanahnya,	masa	
kita	 tongmi	 yang	 numpang	 kita	 tongmi	 yang	 protes....	
saya	pulang	 saja	 ke	 jeneponto	 ikut	 sodara	 –	 sodaraku	
jadi	petani.”	
	
Kembali	 ke	 pembicaraan	 awal	 berkenaan	 dengan	

rumah,	 dilihat	dari	 rumah	 itu	 tidak	 terlihat	 ada	 fasilitas	 kamar	
mandi.	 Untuk	 mandi	 dan	 mencuci,	 sehari	 -	 harinya	 Anggrek	
menggunakan	sumur	yang	ada	di	samping	rumahnya.	Sumur	itu	
pula	 yang	 digunakan	 juga	 oleh	 beberapa	masyarakat	 setempat	
untuk	mandi	dan	mencuci.		

Berkenaan	dengan	air	bersih	yang	biasanya	digunakan	
untuk	minum	dan	memasak	 keluarga	 Anggrek,	 berasal	 dari	 air	
yang	dibeli	melalui	pengecer	air	yang	agak	jauh	dari	rumah.	Biaya	
yang	dikeluarkan	adalah	Rp.	2.500	(dua	ribu	lima	rupiah)	untuk	
80	(delapan	puluh)	liter	air	ledeng.	Biasanya	yang	pergi	membeli	
adalah	menantunya	karena	jaraknya	yang	cukup	jauh	dari	rumah	
Anggrek	 dengan	 meminjam	 sepeda	 motor	 adiknya	 yang	 biasa	
digunakan	untuk	jasa	bentor.	Rumah	adik	Anggrek	bersebelahan	
dengan	rumah	Anggrek	sendiri.	Kualitas	airnya	menurut	Anggrek	
bagus	dan	selama	mengkonsumsinya	tidak	merasakan	sakit	atau	
hal	 apapun	 dari	 air	 itu.	 Biasanya	 80	 (delapan	 puluh)	 liter	 air	
ledeng	itu	dapat	digunakan	untuk	pemakaian	selama	2	(empat)	
hari.	 Pemakaian	 ini	 diakui	 oleh	 Anggrek	 agak	 boros	 karena	 di	
samping	 pemakaian	 pribadi,	 ia	 juga	memakai	 air	 bersih	 untuk	
merebus	jualan	jagung	rebusnya.	
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Berdialog	 dan	 berbincang	 –	 bincang	 dengan	 Anggrek	
menurut	perasaan	peneliti	cukup	mengasikkan,	tanpa	terasa	jam	
di	 tangan	 telah	 menujukkan	 pukul	 12.00	 Wita,	 di	 kejauhan	
terdengar	orang	mengaji	di	masjid,	peneliti	menutup	dialog	pada	
hari	 itu	 dengan	 mengucapkan	 terima	 kasih	 dan	 mohon	 pamit	
seraya	memohon	maaf	atas	waktu	Anggrek	yang	hilang,	padahal	
waktu	 itu	 sebenarnya	 adalah	 waktu	 yang	 digunakan	 Anggrek	
untuk	 melakukan	 aktifitas	 memasaknya.	 Dengan	 tersenyum	
ramah	seraya	mengiringi	peneliti	keluar	dari	rumahnya.	Anggrek	
tidak	lupa	untuk	mempersilahkan	lagi	peneliti	untuk	berkunjung	
lagi	ke	rumahnya	kapan	saja.	

Dengan	perasaan	 lega,	peneliti	berjalan	santai	menuju	
becak	yang	 sedang	mangkal	di	 depan	pintu	masuk	pemukiman	
miskin	yang	menjadi	tempat	tinggal	tiga	orang	objek	penelitian	ini	
(Mawar,	 Melati	 dan	 Anggrek)	 sambil	 mengingat	 –	 ingat	
perbincangan	 yang	 barusan	 terjadi.	 Perasaan	 lega	 peneliti	
disebabkan	 karena	 mendapat	 sambutan	 hangat,	 bersahabat,	
keterus-terangan	dari	informan	dalam	menggali	keterangan	yang	
dibutuhkan.	 Hal	 ini	 mendorong	 dan	 memberikan	 semangat	
kepada	peneliti	untuk	melakukan	kunjungan	selanjutnya	kepada	
informan	–	informan	yang	lain.	

Pada	hari	minggu	tanggal	17	Juli	2011,	pukul	10.00	pagi	
peneliti	 berkunujung	 lagi	 ke	 rumah	 Anggrek.	 Ketika	 peneliti	
sampai	 ke	 rumah	Anggrek,	 tampak	dia	 sedang	duduk	 di	 dapur	
yang	 berada	 di	 depan	 rumahnya	 sambil	 berbincang	 –	 bincang	
dengan	anak	dan	 saudaranya.	Peneliti	mengucapkan	 salam	dan	
bertanya	apakah		dan	keluarga	tidak	keberatan	untuk	menerima	
peneliti	 pada	 hari	 itu.	 Anggrek	 menjawab	 bahwa	 ia	 tidak	
keberatan.		

Peneliti	 memulai	 mengajukan	 beberapa	 pertanyaan	
berkisar	tentang	kegiatan	sehari	–	hari	Anggrek.	Dialog	tersebut	
berjalan	 lancar	 karena	 apa	 yang	 diperbincangkan	 dipahami	
secara	baik	oleh	Anggrek.	Dialog	dengan	Anggrek	menghasilkan	
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informasi	–	informasi	seperti	yang	tergambarkan	dalam	tabel	di	
bawah	ini:	
	

Tabel	8.1.	Profil	Kegiatan	24	Jam	PKRT	Miskin	Anggrek	
JAM	 KEGIATAN	
PAGI	 	
04.30	–	05.30	Wita	 Ø Bangun	salat	subuh	

Ø Istirahat	sejenak	
05.30	–	07.00	Wita	 pergi	ke	pasar	membeli	jagung	dan	

barang	–	barang	kebutuhan	sehari	
–	hari	

07.00	–	07.30	Wita	 Masak	 air	 dan	 mempersiapkan	
perlengkapan	sekolah	cucunya.	

07.30	–	08.00	Wita	 Merebus	jagung	
08.00	–	09.00	Wita	 Merebus	jagung	
09.00	–	10.00	Wita	 Merebus	jagung	
10.00	–	11.00	Wita	 Ø Mencuci	pakaian	

Ø Mempesiapkan	 jagung	
yang	 telah	di	 rebus	untuk	
dijual	secara	berkeliling	

11.00	–	12.30	Wita	 Ø Memasak	makanan	
Ø Makan	

SIANG	 	
12.30	–	13.00	Wita	 Salat	dhuhur	
13.00	–	14.00	Wita	 Menunggu	cucu	
14.00	–	15.00	Wita	 Menunggu	cucu	
15.30	–	16.00	Wita	 Salat	ashar	
16.00	–	17.00	Wita	 Bersosialisasi	dengan	tetangga	
17.00	–	18.00	Wita	 Mandi	
MALAM	 	
18.00	–	19.00	Wita	 Istirahat	
19.00	–	20.30	Wita	 Ø Salat	isya	
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Ø Memasak	
Ø Makan	

20.30	–	21.00	Wita	 Ø Bersantai	 –	 santai	 dengan	
keluarga	

Ø menonton	televisi	
21.30	–	22.00	Wita	 Tidur	
22.00	–	23.00	Wita	 Tidur	
23.00	–	24.00	Wita	 Tidur	
24.00	–	04.30	Wita	 Tidur	
	

3. Profil	 Kasus	 4:	 Dahlia	 (Penjual	 Sayur	 dan	Menyewakan	
WC	Umum)	
Dahlia	adalah	orang	asli	Makassar.	 Ia	anak	ke	2	(dua)	

dari	 5	 (lima)	 orang	 bersaudara.	 Sejak	 lahir	 (1960)	 sampai	
sekarang	Dahlia	tinggal	di	rumah	yang	ditempatinya	sekarang	ini	
bersama	anak	–	anak	serta	ayahnya.		

Dahlia	 pernah	 mengecam	 pendidikan	 formal	 sampai	
kelas	IV	Sekolah	Dasar.	Dahlia	putus	sekolah	karena	ia	pada	waktu	
itu	menderita	penyakit	cacar	sehingga	membuatnya	harus	absen	
selama	 dua	 tahun.	 Setelah	 sembuh	 dari	 penyakit	 cacar,	 Dahlia	
memutuskan	 untuk	 berhenti	 sekolah	dan	membantu	 orang	 tua	
berjualan	sayur	keliling.		

Pada	 umur	 17	 tahun	 (1977),	 ia	 menikah	 dengan	
Rambutan.	 Dari	 hasil	 perkawinannya	 itu,	 ia	 telah	 dikaruniai	 6	
(enam)	orang	anak	dan	1	(satu	orang	cucu).		

Anak	yang	pertama	berjenis	kelamin	laki	–	laki	bernama	
Dahlia-Rambutan	1.	Pendidikan	formil	anaknya	ini	hanya	sampai	
tingkat	 sekolah	 menengah	 pertama	 (SMP).	 Sekarang	 anak	
pertamanya	 itu	 masih	 menetap	 bersama	 Dahlia	 dan	 bekerja	
sebagai	buruh.		

Anak	yang	kedua	berjenis	kelamin	perempuan	bernama	
Dahlia-Rambutan	2.	 Pendidikan	 formil	 anak	 keduanya	 ini	 yang	
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paling	 tinggi	 diantara	 semua	saudaranya	pada	waktu	penulisan	
ini,	 yakni	 tamatan	 Sekolah	 Menengah	 Atas.	 Sekarang	 anak	
keduanya	 itu	 juga	 masih	 menetap	 bersama	 Dahlia	 dan	 belum	
punya	pekerjaan	atau	pengangguran.		

Anak	yang	ketiga	berjenis	kelamin	perempuan	bernama	
Dahlia-Rambutan	 3	 yang	 sekarang	 telah	 menikah	 dan	 telah	
dikaruniai	1	(satu)	orang	anak.	Pendidikan	formil	anak	ketiganya	
ini	 tidak	 tamat	sekolah	dasar.	Sekarang	anak	ketiganya	 itu	 juga	
masih	menetap	bersama	ibunya	dan	bekerja	sebagai	 ibu	rumah	
tangga	dan	suaminya	bekerja	sebagai	buruh.	

Anak	yang	keempat	berjenis	kelamin	laki	-	laki	bernama	
Fajar.	Pendidikan	formil	anak	keempatnya	ini	tidak	tamat	sekolah	
dasar.	Sekarang	anak	keempatnya	itu	menetap	bersama	tantenya	
di	Pallangga,	kabupaten	Gowa.	

Anak	 yang	 kelima	 berjenis	 kelamin	 perempuan	
bernama	Dahlia-Rambutan	5.	Pendidikan	formil	anak	kelimanya	
ini	masih	sementara	mengikuti	pendidikan	pada	kelas	VI	sekolah	
dasar.		

Anak	 yang	 keenam	 berjenis	 kelamin	 perempuan	
bernama	 Dahlia-Rambutan	 6.	 Pendidikan	 anak	 keenamnya	 ini	
masih	 sementara	 mengikuti	 pendidikan	 pada	 kelas	 IV	 sekolah	
dasar.	 Berbeda	 dengan	 keempat	 kakaknya,	 anak	 kelima	 dan	
keenam	 ini	 beruntung	 karena	 mendapatkan	 program	 bantuan	
pendidikan	gratis.	Kedua	orang	anak	Dahlia	yang	masih	kecil	ini	
juga	masih	menetap	bersamanya.	

Pada	tahun	2001,	suami	Dahlia,	si	Rambutan,	meninggal	
dunia.	Dan	saat	itu	ia	mulai	hidup	menjanda.	

Sekarang,	untuk	menafkahi	keluarganya,	Dahlia	sehari-
harinya	bekerja	sebagai	penjual	sayur	dimana	sayur	itu	ia	beli	di	
pasar	Pa’baeng-Baeng	lalu	ia	jual	kembali	di	rumahnya.	Selain	itu,	
ia	juga	mengelola	penyewaan	WC	umum.	
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4. Deskripsi	Kasus	4:	Dahlia	
Pada	hari	minggu	 tanggal	 24	 Juli	 tahun	2011,	 peneliti	

kembali	 melakukan	 penelitian	 untuk	 mewawancarai	 lagi	
beberapa	 orang	 untuk	 dijadikan	 sampel	 dalam	 karya	 ilmiah	
peneliti.	 Peneliti	 tentu	 saja	 tidak	 akan	 mewawancarai	 semua	
janda	miskin	yang	ada	di	Makassar	meskipun	judul	karya	ilmiah	
ini	mengacu	ke	lokasi	penelitian	kota	Makassar.		Namun,	sampel	
–	 sampel	 inilah	 yang	 akan	 peneliti	 kelola	 dan	 mengambil	
kesimpulan	 yang	 berbentuk	 umum.	 Jadi	 penelitian	 ini	 berbau	
induksi	 rasional-empiris.	 Kali	 ini	 lokasi	 yang	 dijadikan	 tempat	
pengambilan	sampel	adalah	pemukiman	kumuh	Lepping.	

Peneliti	 tiba	 sekitar	 pukul	 16.00	 Wita	 di	 pemukiman	
kumuh	 Lepping	 yang	 terletak	 di	 jalan	 Kumala	 II,	 Makassar.	
Dengan	menggunakan	jasa	angkutan	bentor	pak	Kaktus,	peneliti	
mulai	menyusuri	 lorong	 kecil	 yang	 dipenuhi	 anak	 –	 anak	 yang	
bermain	 di	 pinggirannya.	 Tampak	 pula	 penduduk	 baik	 tua	
maupun	muda	terlihat	saling	berbincang	–	bincang.	Tampaknya	
lokasi	 ini	 pada	 sore	 hari	 dijadikan	 waktu	 bersosialisasi	 antar	
tetangga.	Mungkin	kegiatan	itu	untuk	melepaskan	kepenatan	dan	
kelelahan	 akibat	 lelahnya	 bekerja	 seharian.	 Pada	 belokan	
pertama	akhirnya	peneliti	menemukan	tanda	lokasi	yang	peneliti	
cari	 sesuai	 dengan	 informasi	 dari	 seseorang	 yang	 sebelumnya	
telah	 memberikan	 alamat	 itu	 kepada	 peneliti.	 Bentor	 yang	
peneliti	kendarai	berhenti	di	depan	sebuah	lorong	setapak	yang	
tampaknya	sesuai	dengan	spesifikasi	dan	ciri	–	ciri	lokasi	tempat	
tinggal	subjek	penelitian	ini.	Dengan	berjalan	kaki	peneliti	mulai	
memasuki	 lorong	 –	 lorong	 setapak	 yang	 hanya	 muat	 untuk	
dilewati	sepeda	motor.					

Sampai	 di	 depan	 rumah	 yang	 telah	 sesuai	 dengan	
deskripsi	 dari	 informan	 sebelumnya,	 peneliti	 bertanya	 kepada	
seorang	perempuan	yang	 terlihat	berumuran	kurang	 lebih	 lima	
puluh	tahun,	bertubuh	kurus	dan	kulit	kecoklatan	dengan	rambut	
sebahu	yang	 terikat	ke	belakang.	Ternyata	wanita	itu	 tidak	 lain	
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adalah	 Dahlia.	 Peneliti	 merasa	 beruntung	 karena	 orang	 yang	
dicari	akhirnya	ketemu	juga	dalam	waktu	yang	singkat.	Waktu	itu	
Dahlia	menanyakan	“siapa	kita	cari	?”	lalu	peneliti	jawab	bahwa	
sedang	cari	rumah	dahlia.	

	Setelah	berkenalan	dengan	Dahlia,	maka	peneliti	mulai	
menjelaskan	 maksud	 dan	 tujuan	 kedatangan	 peneliti	 kepada	
Dahlia.	 Dahlia	 sempat	 juga	 mengajukan	 beberapa	 pertanyaan	
kepada	peneliti	seperti,	“Ini	petugas	bagi	–	bagi	BLT	kah	?”,	“Klo	
jadi	sampel	di	kasikan	ki	uang	?	hehehe”,	“nda	apa-apa	ji	cerita	–	
cerita	toh	sambil	jaga	jualanku	bu	?”,		dan	sebagainya.	

Setelah	 keadaan	 agak	 tenang	 peneliti	 membuka	
pembicaraan	dengan	menanyakan	apakah	Dahlia	tidak	keberatan	
apabila	 meluangkan	 waktunya	 dan	 identitas	 pribadi	 dan	
keluarganya	diketahui.	Dahlia	menjawab,	 “nda	masalah	 ji”;	 	dan	
jawaban	 ini	 menandakan	 bahwa	 peneliti	 dapat	 dengan	 segera	
memulai	wawancara.	

Rumah	 Dahlia	 terletak	 di	 dalam	 lorong	 setapak	 jalan	
Andi	 Tonro	 III.	 Tidak	 ada	 halaman	 pada	 rumah	 itu.	 Rumah	 itu	
tingginya	kurang	 lebih	dua	meter	yang	pondasinya	 terbuat	dari	
papan	 yang	 beratapkan	 seng.	 Arsitektur	 rumah	 itu	 berbentuk	
kamar	 yang	 tersekat	 –sekat	 antara	 kamar	 yang	 satu	 dengan	
kamar	yang	lain	dan	di	depan	kamar	ada	jalan	yang	yang	terbuat	
dari	 beton.	 Jadi,	 rumah	 itu	 tampak	 seperti	 rumah	kos.	 Dinding	
yang	menjadi	batas	antara	kamar	itu	dengan	kamar	sebelahnya	
hanya	 dibatasi	 oleh	 papan	 sehingga	 komunikasi	 –	 komunikasi	
lisan	yang	terjadi	antara	penghuni	kamar	dengan	penghuni	kamar	
sebelah	dapat	terdengar	dengan	jelas.	Di	depan	rumah	itu	tampak	
jualan	–	jualan	sayur	–	mayur	dan	bumbu	–	bumbu	masakan	yang	
ditaruh	di	atas	meja	kayu.		

Peneliti	 setelah	 itu	 mulai	 mengeluarkan	 dari	 ransel	
peneliti	 sebuah	 pulpen	 dan	 beberapa	 dokumen	 mengenai	
sistematika	 wawancara	 yang	 berisi	 beberapa	 pertanyaan	 –	
pertanyaan	 yang	 telah	 peneliti	 rancang	 secara	 khusus	 untuk	
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mendapatkan	 alur	 kronologis	 dan	 informasi	 secara	 sistematis.	
Pedoman	ini	juga	yang	peneliti	gunakan	pada	ketiga	orang	objek	
sebelumnya.		

Pertanyaan	 yang	 mula	 –	 mula	 peneliti	 lemparkan	
adalah,	apakah	Dahlia	adalah	nama	panggilan	ataukah	nama	asli	?	
Dahlia	menjawab	bahwa	nama	panjangnya	adalah	Abc	Dahlia.	Ia	
dipanggil	Dahlia	karena	kebiasaan	adat	Makassar	memang	biasa	
memanggil	 nama	 orang	 dengan	 sebutan	 gelarnya.	 Dahlia	
mengatakan:	

	“Dari	kecil	saya	dipanggil	Dahlia	sama	orang	–	orang	di	
rumah	dengan	teman	–	teman....	adaji	nama	panjang	ku,	
nama	panjangku	Abc	Dahlia....	di	KTP	ku	nama	panjang	
ji	juga	di	situ.”	
	
Perlu	diketahui	bahwa	Dg.	adalah	singkatan	dari	Daeng	

merupakan	gelar	yang	digunakan	oleh	suku	Makassar.	Namun,	di	
sini	bukan	tempatnya	membahas	makna,	sejarah,	dan	 implikasi	
galar	itu	terhadap	kehidupan.	Biarkanlah	itu	menjadi	kerjaan	dan	
tugas	para	sejarahwan.	

Kemudian	 setelah	 itu	peneliti	 bertanya	 apakah	Dahlia	
masih	berstatus	menikah	ataukah	sudah	janda,	Dahlia	menjawab	
bahwa	 ia	 sudah	 lama	menjanda	yakni	 sejak	 tahun	2001.	Dahlia	
lahir	di	kota	Makassar	pada	tahun	1962.		

Pertanyaan	–	pertanyaan	peneliti	 selanjutnya	berkisar	
mengenai	 profil	 Dahlia	 sendiri.	 Dahlia	 adalah	 orang	 asli	
keturunan	suku	Makassar.	Ia	anak	ke	2	(dua)	dari	5	(lima)	orang	
bersaudara.	Sejak	lahir	sampai	sekarang	Dahlia	tinggal	di	rumah	
yang	 ditempatinya	 sekarang	 ini	 bersama	 anak	 –	 anaknya.	 Ia	
pernah	 mengecam	 pendidikan	 formil	 sampai	 kelas	 IV	 sekolah	
dasar.	Dahlia	mengaku	putus	sekolah	karena	 ia	pada	waktu	 itu	
menderita	 penyakit	 cacar	 sehingga	 membuatnya	 harus	 absen	
selama	 dua	 tahun.	 Setelah	 sembuh	 Dahlia	 memutuskan	 untuk	
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berhenti	 sekolah	 dan	 membantu	 orang	 tua	 berjualan	 sayur	
keliling.	Dahlia	mengatakan:	

“Malu	 –	 malu	 meka	 masuk	 sekolah	 lagi	 kah	 teman	 –	
temanku	tammat	semua	mi....	itu	juga	yang	kasi’	malu	–	
malu	ka	karna	itu	bekas	–	bekas	cacar	ku	nda	hilang	tong	
pi	 itu	waktu....	 na	 bilang	 bapak	daripada	 nganggur	 ka	
lebih	baek	pigi	bantu	–	bantu	dia,	jadi	saya	bantu	–	bantu	
mi.”	

	
Suaminya	 bernama	Rambutan	 yang	wafat	pada	 tahun	

2001.	Rambutan	wafat	karena	sakit.	Semasa	hidupnya	Rambutan	
bekerja	 sebagai	 buruh.	 Menurut	 penuturan	 Dahlia	 bahwa	
penyakit	suaminya	adalah	penyakit	kompilkasi.	Ia	mengatakan:	

“Dia	 itu	 suka	 begadang	 klo	malam,	 biasa	 jam	 3	 ato	 4	
(subuh)	baru	tidur,	trus	klo	jam	–	jam	7	(pagi)	bangun	
mi....	hampir	tiap	malam	begitu	trus....	na	bilang	dokter	
komplikasi,	ada	penyakit	paru	–	paru,	penyakit	kuning.”		
	
Selama	dua	minggu	suami	Dahlia	dirawat	di	rumah	sakit	

Labuang	 Baji.	 Pengobatan	 suaminya	 itu	 dibiayai	 dengan	 biaya	
sendiri	 sehingga	 menghabiskan	 seluruh	 harta	 simpanan.	 Pada	
waktu	suaminya	meninggal	tidak	ada	yang	dapat	diwariskan	oleh	
Rambutan	untuk	masa	depan	istri	dan	anaknya	karena	memang	
uang	itu	telah	habis	dipakai	membayar	biaya	rumah	sakit	sewaktu	
suaminya	dirawat.	Dahlia	berkata:	

“Habis	 semua	 barang	 –	 barang	 dijual	 bu,	 itu	 cincin	
kawinku	 juga	 saya	 jua	 sama	 televisi	 juga....	 saya	 juga	
minta	uang	sama	bapak	karna	dia	kan	juga	masih	jual	–
jualan	ji	sama	pinjam	uang	sedikit	sama	adekku.”	
	
Dari	hasil	perkawinannya	dengan	Rambutan,	sekarang	

Dahlia	telah	dikaruniai	6	(enam)	orang	anak	dan	1	(satu	orang	
cucu).	Anak	yang	pertama	berjenis	kelamin	 laki	–	 laki	bernama	
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Dahlia-Rambutan	1.	Pendidikan	formil	anaknya	ini	hanya	sampai	
tingkat	 sekolah	 menengah	 pertama	 (SMP).	 Sekarang	 anak	
pertamanya	 itu	 masih	 menetap	 bersama	 Dahlia	 dan	 bekerja	
sebagai	buruh.		

Anak	yang	kedua	berjenis	kelamin	perempuan	bernama	
Dahlia-Rambutan	 2.	 Pendidikan	 anaknya	 yang	 satu	 ini	 paling	
tinggi	diantara	semua	saudaranya	saat	ini	yakni,	tamatan	Sekolah	
Menengah	Atas.	Sekarang	anak	keduanya	itu	juga	masih	menetap	
bersama	Dahlia	dan	belum	punya	pekerjaan.	Menurut	penuturan	
Dahlia,	 anaknya	 yang	 kedua	 ini	 tidak	 bekerja	 lantaran	 malas	
mencari	pekerjaan	dan	merasa	kurang	percaya	diri.	Tampaknya,	
anak	 yang	 satu	 ini	 tidak	 peka	 dengan	 kondisis	 keuangan	
keluarganya	 dan	 cenderung	 dengan	 sikap	 apatis	 dan	 hedonis.	
Peneliti	 sempat	 bertatap	 muka	 dan	 berbicara	 dengan	 Dahlia-
Rambutan	 2.	 Yang	 membuat	 peneliti	 kaget	 melihat	 anak	 ini,	
disebabkan	 karena	 ia	 memakai	 behel	 atau	 kawat	 gigi.	 Peneliti	
tidak	 tahu	 apakah	 jenis	 dan	 kualitas	 behel/kawat	 gigi	 itu	 akan	
tetapi	 ini	 merupakan	 fenomena	 baru	 bahwa	 tidak	 semua	
masyarakat	miskin	 terisolasi	 dari	 gaya	 hidup	 kaum	 atas.	 Infasi	
dan	 alienasi	 gaya	 hidup	 seperti	 ini	 telah	 melanda	 masyarakat	
miskin.	 Mengenai	 analisis	 ihwal	 fenomena	 ini,	 akan	 peneliti	
paparkan	pada	tempatnya	yang	tepat.	

	Anak	 yang	 ketiga	 berjenis	 kelamin	 perempuan	
bernama	 Dahlia-Rambutan	 3	 yang	 telah	 menikah	 dan	 telah	
dikaruniai	1	(satu)	orang	anak.	Pendidikan	formil	anak	ketiganya	
ini	 tidak	 tamat	sekolah	dasar.	Sekarang	anak	ketiganya	 itu	 juga	
masih	menetap	bersama	ibunya	dan	bekerja	sebagai	 ibu	rumah	
tangga	dan	suaminya	bekerja	sebagai	buruh.		

Anak	yang	keempat	berjenis	kelamin	laki	–	laki	bernama	
Dahlia-Rambutan	4.	Pendidikan	formil	anak	keempatnya	ini	tidak	
tamat	 sekolah	 dasar.	 Sekarang	 anak	 keempatnya	 itu	 menetap	
bersama	tantenya	di	Pallangga,	Kabupaten	Gowa.	Ihwal	ini	Dahlia	
berkata:	
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“Dahlia-Rambutan	4	memang	sejak	kecil	 selalu	tinggal	
di	 rumah	 tantenya....	 lama	 –	 lama	 dia	 disuka	 sama	
tantenya	 karna	 di	 sana	 kan	 nda	 ada	 anak	 laki	 –	 laki	
makanya	diambil	mi	untuk	dipelihara.”		

	
Alasan	mengapa	Dahlia	mau	menitipkan	anak	keempatnya	ini	di	
saudaranya	terlihat	dari	pernyataan	Dahlia	berikut	ini:	

	
Anak	yang	kelima	adalah	berjenis	kelamin	perempuan	

bernama	 Dahlia-Rambutan	 5.	 Pendidikan	 anaknya	 masih	
sementara	bersekolah	pada	bangku	kelas	VI	sekolah	dasar.		

Anak	 yang	 keenam	 juga	 berjenis	 kelamin	 perempuan	
bernama	 Dahlia-Rambutan	 6.	 Pendidikan	 anak	 keenamnya	 ini	
masih	sementara	bersekolah	pada	bangku	kelas	IV	sekolah	dasar.	
Berbeda	dengan	keempat	kakaknya,	anak	kelima	dan	keenam	ini	
beruntung	 karena	 mendapatkan	 program	 bantuan	 pendidikan	
gratis.	Kedua	orang	anak	Dahlia	yang	masih	kecil,	yakni	Dahlia-
Rambutan	 5	 dan	 Dahlia-Rambutan	 6,	 juga	 masih	 menetap	
bersama	ibunya.	

Dari	 segi	 kapasitas	 finansial	 oleh	 Dahlia,	 yang	 dapat	
diandalkan	untuk	membiayai	 tanggungan	 finansial	 keluarganya	
hanyalah	dari	hasil	jualan	sayur	dan	penyewaan	WC	umum.	Biaya	
yang	 ia	 investasikan	 ketika	 menjual	 sayur	 adalah	 Rp.	 50.000,-	
(lima	 puluh	 ribu	 rupiah)	 dimana	 sayur	 itu	 ia	 beli	 di	 pasar	
Pa’baeng-Baeng	 lalu	 ia	 jual	 kembali.	 Dari	 pembelian	 itu	 ia	
mendapatkan	 beberapa	 macam	 sayur	 dan	 bumbu	 –	 bumbu	
masakan	yang	bermacam	-	macam.	Dahlia	mengatakan:	

“Jualanku	saya	beli	di	pasar	pa’baeng	–	baeng,	biasa	klo	
habis	sembayang	subuh	pigi	meka	di	pasar	belanja	ka	
adami	datang	itu	pa’gandeng	(sekaligus	pemasok	sayur	
dari	daerah	yang	datang	ke	kota	menjual	sayur	kepada	
para	 pedagang	 di	 pasar)	 karna	 klo	 bli	 di	 penjual	 kan	
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sudah	 memang	 mi	 na	 kasi	 naek,	 jadi	 lebih	 bae	 beli	
langsung	di	pa’gandeng”		
	
Dari	 hasil	 menjual	 sayur	 itu	 kadang	 –	 kadang	 ia	

memperoleh	 keuntungan	 Rp.	 10.000,-	 (sepuluh	 ribu	 rupiah)	
kalau	 laku	 semua	 sedangkan	 kalau	 tidak	 laku	 semua	 biasanya	
hanya	Rp.	15.000,-	(lima	belas	ribu	rupiah).	Kemudian	dari	hasil	
penyewaan	wc	umum	ini	ia	mendapatkan	keuntungan	sebesar	Rp.	
10.000,-	per	hari.	WC	ini	dikenakan	tarif	Rp.	1.000,-	untuk	sekali	
mandi	dan	Rp.	 500,-	 untuk	 sekali	 buang	air	 besar.	Tampaknya,	
subyek	 penelitian	 ini	 lebih	 kreatif	 dari	 subyek	 –	 subyek	
sebelumnya	 yang	 tidak	 pandai	 melihat	 peluang	 pasar	 dalam	
berusaha.	 Untuk	 orang	 dengan	 latar	 belakang	 sekelas	 Dahlia,	
usaha	penyewaan	wc	umum	merupakan	 salah	 satu	usaha	yang	
kreatif	menurut	hemat	peneliti.	Dahlia	mengatakan:	

“Orang	 –	 orang	 di	 kampung	 sini	 ji	 yang	 biasa	 pake	
mandi....	itu	biasa	klo	pagi	–	pagi	datang	mi	mandi,	biasa	
juga	 bawa	 jergen	 lima	 liter	 jadi	 klo	 sudah	 mi	 mandi	
skalian	 ambil	 air	 juga	 untuk	 na	 pake	 masak	 di	
rumahnya.”	
	
Dari	 hasil	 keuntungan	 itu	 semuanya	 dipergunakan	

untuk	membeli	makanan	dan	barang	–	barang	kebutuhan	hidup	
sehari	–	hari.	Tidak	ada	yang	tersisa	untuk	ditabung.	Oleh	karena	
itu,	 Dahlia	 bahu	 –	 membahu	 untuk	 menutupi	 kekurangan	
pendapatan	 dengan	 anak	 pertamanya.	 Di	 dalam	 rumah,	 Dahlia	
beserta	 anak	 pertamanya	 harus	 bekerja	 untuk	 memenuhi	
kebutuhan	mereka	sekaligus	kebutuhan	Dahlia-Rambutan	2	yang	
masih	menganggur,	Dahlia-Rambutan	5	dan	Dahlia-Rambutan	6	
yang	masih	 kecil	 serta	 ayah	Dahlia	 yang	 sudah	 tua,	 sedangkan	
Dahlia-Rambutan	3	bersama	suaminya	membiayai	sendiri	rumah	
tangga	mereka.		
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Peneliti	 bertanya	 apakah	 penghasilan	 Dahlia	 dan	
penghasilan	 Dahlia-Rambutan	 1	 mencukupi	 untuk	 memenuhi	
kebutuhan	semua	orang	yang	berada	dalam	rumahnya	?	Dahlia	
menjawab	bahwa	kadang	–	kadang	memenuhi.	Kadang	–	kadang	
Dahlia	 hanya	 membeli	 beras	 	 4	 (empat)	 liter	 perhari	 untuk	
dikonsumsi	semua	penghuni	rumahnya	yang	berjumlah	6	(enam)	
orang	 diluar	 tiga	 orang	 yang	 memang	 membiayai	 sendiri	
kebutuhan	meraka	yakni	Dahlia-Rambutan	3	beserta	suami	dan	
anaknya.	Dari	pembelian	beras	itu	hanya	cukup	untuk	dikonsumsi	
dua	kali	dalam	sehari	dengan	porsi	sedang	atau	seadanya.	Mereka	
biasanya	makan	dengan	mi	instan	atau	ikan	masak	dengan	sisa	–	
sisa	 jualan	sayur	yang	 tidak	laku	yang	dimasak	dengan	kompor	
gas.	Dahlia	mengatakan:	

“Saya	makan	indomie	kalau	lagi	nda	masak	ato	klo	lagi	
masak	saya	bikin	ikan	masak	ato	ikan	goreng	dicampur	
dengan	sayur....	biasa	itu	sayur	yang	nda	laku	ato	biasa	
juga	sayur	yang	memang	dibeli	untuk	dimakan....	di	sini	
rumah	jarang	orang	makan	daging	ayam	ato	sapi.”	
	

Juga,	 menurut	 penuturan	 Dahlia,	 kompor	 gas	 lebih	 hemat	 dan	
efisien	jika	dibandingkan	dengan	kompor	minyak	tanah.	Namun,	
ketika	 tidak	mempunyai	uang	untuk	mengisi	ulang	gas	maka	 ia	
biasa	menggunakan	kompor	yang	berbahan	bakar	kayu.		

Peneliti	 menanyakan	 mengapa	 tidak	 mencoba	 untuk	
membuka	bidang	usaha	baru	?	Dahlia	menjawab	bahwa	ia	tidak	
punya	modal.	Dahlia	memang	berniat	untuk	membeli	sekapling	
tanah	di	pasar	Pa’baeng-baeng	untuk	menjajakan	jualan	sayurnya	
namun	 tidak	 mempunyai	 modal	 untuk	 mengaktualisasikan	
niatnya	ini.	Ini	sama	dengan	keinginan	dari	kasus	Anggrek	yang	
juga	 berkeinginan	 untuk	 merelokasi	 jualannya	 ke	 tempat	 –	
tempat	yang	 lebih	strategis	sehingga	menghasilkan	keuntungan	
penjualan	yang	lebih	banyak.		
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Semasa	hidupnya	tak	pernah	sekalipun	ia	bergabung	ke	
dalam	 organisasi	 –	 organisasi	 maupun	 perkumpulan	 –	
perkumpulan	 baik	 yang	 berorientasi	 sosial	 maupun	 yang	
berorientasi	 religius.	Ketika	peneliti	bertanya	apakah	alasannya	
sehingga	 tidak	 pernah	 Dahlia	 menjawab	 bahwa	memang	 pada	
waktu	 dulu	 dia	 tidak	 tahu	 menahu	 mengenai	 organisasi	 –	
organisasi	 yang	 seperti	 itu,	 adapun	 sekarang	 ia	 merasa	 sudah	
terlalu	tua	untuk	mengikuti	hal	–	hal	seperti	itu.	Lalu,	alasan	lain	
menurutnya	 adalah	 ia	 tidak	 mempunyai	 banyak	 waktu	 karena	
sebagian	 besar	waktunya	 ia	 gunakan	 untuk	 berjualan	 sehingga	
sisa	 waktu	 ia	 pergunakan	 untuk	 beristirahat	 dan	 melakukan	
aktifitas	–	aktifitas	rumah	tangga	lainnya	seperti	membersihkan	
kamar	mandi,	mencuci,	memasak	dan	lain	lain.	

Pertanyaan	 selanjutnya	 oleh	 peneliti	 adalah	 apakah	
harapan	 hidup	 Dahlia	 ke	 depan	 ?	 Dahlia	 menjawab	 bahwa	 ia	
mengharapkan	 bisa	 mempunyai	 bisnis	 yang	 lebih	
menguntungkan	 dan	 melihat	 semua	 anak	 –	 anak	 dan	 cucu	 –	
cucunya	dapat	bersekolah	dan	bekerja	serta	 ia	berharap	 ia	dan	
keluarganya	 selamat	 di	 akhirat	 kelak.	 Ini	 terungkap	 dari	
perkataannya:	

“Itumi	saya	mau	skali	buka	juga	tempat	di	pasar,	klo	ada	
rezki	saya	mo	sewa	juga	satu	kapling	tempat	di	pasar....	
saya	juga	mau	liat	anak	–	anak	sama	cucuku	baek	semua	
sekolahna	 sama	 baek	 agamana,	 rajin	 sembayang	 biar	
masuk	surga	semua.”	
	
Pertanyaan	 selanjutnya	 adalah	 bagaimanakah	

menghadapi	 kondisi	 bahan	 –	 bahan	 kebutuhan	 pokok	 yang	
harganya	 semakin	 hari	 semakin	 tek	 menentu	 dan	 cenderung	
bertambah	mahal,	Dahlia	menyatakan	ketika	menghadapi	kondisi	
seperti	 itu	 ia	 berusaha	 menyesuaikan	 harga	 jualannya	 dengan	
kenaikan	harga	pasar	karena,	barang	–	barang	dagangannya	juga	
ia	peroleh	dari	pasar.	Dahlia	menagatakan:	
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“Yah	klo	naek	harga	di	pasar	naek	tongi	harga	jualanku,	
karna	nda	mungkin	juga	orang	di	pasar	kasi’	naek	baru	
saya	nda	kasi	naek....	 tapi	 itu	 tong	mi	biar	 juga	di	kasi	
naek	 tetap	susahlah	karna	haruska	 lagi	cari	tambahan	
modal.”	
	
Memang	 benar	 kata	 Dahlia	 bahwa	 kenaiakan	 harga	

memicu	 penaikan	 modal	 usaha	 untuk	 tetap	 menjaga	 jumlah	
komoditas	 jualan	 dari	 segi	 kuantitas	 untuk	 tetap	 stabil.	 Untuk	
menutupi	hal	ini	Dahlia	terpaksa	meminta	uang	tambahan	kepada	
anak	 atau	 saudaranya.	 Namun,	 ketika	 ia	 tidak	 mendapatkan	
suntikan	 dana	modal	 usaha	maka	 untuk	menghadapi	 kenaikan	
harga	 barang	 –	 barang	 pokok,	 Dahlia	 hanya	 membeli	
semampunya	saja,	bebernya.		

Kunjungan	Pertama	peneliti	untuk	menggali	keterangan	
dan	 informasi	 tentang	 profil	 umum	dan	 kondisi	 perekonomian	
Dahlia	yang	berkaitan	dengan	berbagai	karakteristik	perangkap	
kemiskinan	 yang	 berlangsung	 dari	 pukul	 16.20	 sampai	 dengan	
pukul	17.55	Wita.	Karena	waktu	salat	magrib	sudah	dekat	peneliti	
mohon	diri	seraya	menanyakan	kepada	Dahlia	apakah	dia	tidak	
keberatan	 untuk	 diwawancarai	 lagi	 ?	 Dahlia	 mengemukakan	
bahwa	dia	tidak	keberatan.	Peneliti	mengajukan	bagaimana	kalau	
besok	 lusa	pada	 jam	dan	 tempat	yang	sama	bertemu	 lagi	untuk	
melanjutkan	 penggalian	 mengenai	 informasi	 yang	 lain	 yang	
dibutuhkan	 ?	dan	Dahlia	menyetujuinya.	Dahlia	pun	mengiringi	
langkah	peneliti	keluar	dari	rumahnya	dan	kami	pun	berpisah.	

Hari	 ini	 minggu	 tanggal	 31	 Juli	 2011	 dengan	
mengendarai	 motor,	 peneliti	 menuju	 rumah	 Dahlia.	 Seperti	
kebiasaan	peneliti	ketika	bertamu	di	rumah	orang	dan	juga	aturan	
etika	dalam	agama,	di	depan	pintu	masuk	peneliti	mengucapkan	
salam	 yang	 disambut	 dengan	 ucapan	 balas	 salam	 dari	 Dahlia	
seraya	mempersilahkan	peneliti	masuk	ke	dalam	rumahnya.		
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Setelah	peneliti	merasa	tenang,	peneliti	menyapa	Dahlia	
dengan	 menanyakan	 keadaannya	 pada	 hari	 ini,	 apakah	 sehat,	
bagaimana	 dengan	 pekerjaannya	 dan	 lain	 sebagainya,	 yang	
dijawab	oleh	Dahlia	dengan	ramah	setiap	pertanyaan	peneliti	itu.	
Selanjutnya	 peneliti	menanyakan	 apakah	 kita	 bisa	melanjutkan	
dialog	 kita	 ke	 masalah	 lain	 ?	 lalu	 Dahlia	 menyatakan	
ketidakberatan	dan	persetujuannya.		

Mula	 –	 mula	 Peneliti	 mengemukakan	 pada	 Dahlia	
bahwa	 peneliti	 ingin	mengetahui	 dan	mendapatkan	 penjelasan	
mengenai	 aset	dan	kapabilitasnya.	 Pertanyaan	pertama	peneliti	
mulai	 dari	 hal	 yang	 berkenaan	 mengenai	 tempat	 tinggal	 atau	
rumah	 Dahlia.	 Bagaimanakah	 keadaan	 rumah	 Dahlia	 ?	 Dahlia	
menjawab:	

“Masalah	 rumah	 cuma	masalah	 listrik	 sama	 tembok....	
klo	 bisa	 saya	 mau	 bikin	 dinding	 beton	 sama	 kasi’	
bertingkat	soalnya	kita	ada	sembilan	orang	di	sini....	kan	
sesak	di	rasa	klo	banyak	orang	baru	sempit	rumah....	ini	
rumah	punya	bapak	saya	yang	diwariskan	ke	saya.”		
	
Rumah	 Dahlia	 seperti	 yang	 tampak	 pada	 penglihatan	

peneliti	terlihat	seperti	rumah	kos	-	kosan.	Rumah	itu	kira	–	kira	
berukuran	 7	 x	 7	 m2.	 Ruangan	 –	 ruangan	 terdiri	 dari	 kamar	 –	
kamar	yang	ukurannya	tidak	sama	antara	yang	satu	dengan	yang	
lainnya.	 Di	 kamar	 Dahlia,	 tempat	 wawancara	 berlangsung,	
luasnya	hanya	sekitar	2,5	x	2	m2.	Kemudian	masih	ada	tiga	kamar	
lagi	 yakni	 kamar	untuk	Dahlia-Rambutan	3	dan	 suaminya	yang	
berukuran	3	x	3	m2	yang	tepat	berada	di	saping	kamar	Dahlia.	Sisa	
dua	kamar	ditempati	Dahlia-Rambutan	1,	Dahlia	Rambutan	5	dan	
Dahlia	Rambutan	4	yang	masing	–	masingnya	berukuran	3	x	3	m2.	
Kemudian	 ada	 satu	 lokasi	 yang	 dijadikan	 sebagai	 dapur	 dan	
tempat	menonton	televisi.	Ayah	Dahlia	tinggal	di	lantai	dua	yang	
hanya	seluas	3	x	3	m2.	Warung	tempat	Dahlia	berjualan	terletak	
tepat	 di	 depan	 rumah	 yang	 tersambung	 dengan	 jendela	 kamar	
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Dahlia	 sehingga	 ia	 bisa	 mengontrol	 dan	 mengawasi	 serta	
melayani	pembeli	 dari	dalam	kamarnya	 sambil	 baring	–	baring	
katanya.	 Lantainya	 dari	 beton	 dan	 dinding	 –	 dindingnya	 dari	
papan	 –	 papan	 yang	 sebagiannya	 terlihat	 telah	 keropos	 yang	
sewaktu	–	waktu	bisa	rubuh	sehingga	bisa	menewaskan	penghuni	
rumah.	Disamping	itu,	atap	rumahnya	yang	terbuat	dari	seng	yang	
bocor	di	sana	–	sini	sehingga	ketika	hujan	datang	maka	mereka	
biasanya	menambal	sebisanya.	Begitulah	gambaran	rumah	Dahlia	
dalam	pengamatan	penulis.		

Dalam	 hal	 penerangan,	 Dahlia	 memakai	 lampu	 listrik	
yang	dihubungkan	dengan	menggunakan	kabel.	Terlihat	ada	satu	
bola	lampu	yang	digunakan	oleh	Dahlia	di	setiap	kamar	dan	satu	
di	ruang	keluarga.	Jadi,	total	ada	enam	bola	lampu	yang	digunakan	
sebagai	penerangan	di	dalam	rumah	ini.	Berkenaan	dengan	beban	
tagihan	 rekening	 listrik	 biasanya	 Dahlia	 mengeluarkan	 biaya	
sebesar	Rp.	 100.000,-	 (seratus	 ribu	 rupiah)	perbulannya	untuk	
membayar	biaya	tagihan	listrik.	Beban	tagihan	ini	dibayar	secara	
bahu	–	membahu	dari	penghasilan	Dahlia,	anak	dan	menantunya.	
Menurut	 penuturan	 Dahlia	 beban	 tagihan	 ini	 pernah	
merepotkannya.	Dahlia	mengatakan	bahwa	pernah	tanggal	jatuh	
tempo	pembayaran	listrik	tiba,	namun	pada	saat	itu	Dahlia	tidak	
mempunyai	 cukup	 uang	 untuk	 membayar	 sehingga	 saldo	
rekening	listriknya	hingga	menunggak	sampai	tiga	bulan.		

Beruntung	 tanah	 yang	 diatasnya	 rumah	 Dahlia	
dibangun	 adalah	 tanahnya.	 Sebenarnya,	 tanah	 dan	 rumah	 itu	
milik	 orang	 tuanya	 yang	diwariskan	 kepada	Dahlia	 sehingga	 ia	
tidak	pernah	merasa	khawatir	akan	adanya	penggusuran.	Namun,	
saat	peneliti	menanyakan	apakah	tanah	dan	rumah	itu	memiliki	
akta	?	Dahlia	menjawab	tidak.	Ia	mengatakan	bahwa	orang	tuanya	
telah	menempati	 rumah	 itu	 sejak	puluhan	 tahun	 yang	 lalu	 dan	
menganggap	bahwa	tanah	itu	sudah	menjadi	milik	orang	tuanya.		

Memang	dalam	konsep	hukum	agraria	pemilikan	tanah	
secara	natural	 ada	 jikalau	 tanah	 itu	 telah	dimanfaatkan	 selama	
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tiga	puluh	tahun,	namun,	akhir	–	akhir	ini	tanah	–	tanah	seperti	itu	
sering	 dipersengketakan	 karena	 klaim	 –	 klaim	 yang	 tidak	
bertanggungjawab	 dari	 orang	 –	 orang	 serakah	 atau	
pengambilalihan	oleh	pemerintah	disertai	ganti	 rugi	 yang	 tidak	
layak	 dan	memadai	 demi	 kepentingan	 pribadi	 yang	 dibungkus	
kepentingan	negara.			

Berkenaan	dengan	air	bersih	yang	biasanya	digunakan	
untuk	 minum	 dan	 memasak	 keluarga	 Dahlia	 serta	 air	 yang	
digunakan	 untuk	 usaha	 menyewakan	 kamar	 mandi	 dan	 toilet,	
berasal	dari	air	PAM.	Biaya	yang	dikeluarkan	untuk	pembayaran	
air	 ini	 biasanya	 Rp.	 17.000,-	 per	 bulannya.	 Mengenai	 beban	
pembayaran	tagihan	rekening	air	juga	diselesaikan	sama	seperti	
beban	rekening	listrik,	yakni	patung	–	patungan	dengan	sesama	
penghuni	rumah.	

Kemudian	 pertanyaan	 selanjutnya	 mengenai	
hubungannya	 dengan	 sesama	 anggota	 keluarganya.	 Menurut	
Dahlia	 hubungan	 dengan	 anggota	 keluarganya	 berjalan	 dengan	
baik.	Dahlia	mengatakan:	

“Tiap	hari	saya	sama	adek	saya	ketemu,	dia	kan	datang	
ke	 rumah	 titip	 anaknya	 soalnya	 nda	 ada	 yang	 jaga	 di	
rumah....	 Kakakku	 juga	 yang	 satu	 pelihara	 anakku....	
sama	anak	–	anak	 juga	baek	–	baekji....	 ituji	biasa	saya	
marah	 –	marah	 klo	 Dahlia-Rambutan	 2	 suka	 keluar	 –	
keluar,	tapi	sebentar	itu	baikan	meka.”	
	
Dahlia	tidak	mempunyai	masalah	dengan	keluarganya.	

Menurut	penuturannya,	 ia	 tidak	suka	 cari	masalah	 sama	orang,	
tidak	 juga	 suka	 mencampuri	 urusan	 orang	 dan	 kalau	 bisa	
membantu	 maka	 ia	 akan	 membantu.	 Dahlia	 biasa	 mengatakan	
bahwa	biasanya	ia	memberikan	jasa	kamar	mandi	dan	toilet	gratis	
kepada	beberapa	tetangganya	yang	meminta	atau	kalau	mereka	
memang	 benar	 –	 benar	 tidak	 mempunyai	 uang	 maka	 Dahlia	
menangguhkan	pembayarannya.	Dahlia	mengatakan:	



Strategi Bertahan Hidup Perempuan Kepala Rumah Tangga Miskin 

 

167 

“Kalau	 utang	 kamar	 mandi	 saya	 nda	 tagih	 ji	 yang	
penting	 nda	 terlalu	 besar....	 yah	 tergantung	 dari	
kesadaran,	 klo	 mau	 bayar	 alhamdulillah	 tapi	 klo	 nda	
bayar	karna	lupa	ato	pura	–	pura	lupa	biarmi.”		
	
Berdialog	 dan	 berbincang	 –	 bincang	 dengan	 Dahlia	

menurut	perasaan	peneliti	cukup	mengasikkan,	tanpa	terasa	jam	
di	 tangan	 telah	 menujukkan	 pukul	 12.00	 Wita,	 di	 kejauhan	
terdengar	orang	mengaji	di	masjid,	peneliti	menutup	dialog	pada	
hari	 itu	 dengan	 mengucapkan	 terima	 kasih	 dan	 mohon	 pamit	
seraya	memohon	maaf	 atas	 waktu	 Dahlia	 yang	 hilang,	 padahal	
waktu	itu	sebenarnya	adalah	waktu	yang	digunakan	Dahlia	untuk	
melakukan	 aktifitas	 memasaknya.	 Dengan	 tersenyum	 ramah	
seraya	 mengiringi	 peneliti	 keluar	 dari	 rumahnya,	 Dahlia	
mempersilahkan	 peneliti	 untuk	 berkunjung	 lagi	 ke	 rumahnya	
kapan	saja.	

Dengan	perasaan	 lega,	peneliti	berjalan	santai	menuju	
tempat	parkir	mobil	sambil	mengingat	–	ingat	perbincangan	yang	
barusan	 terjadi.	 Perasaan	 lega	 peneliti	 disebabkan	 karena	
mendapat	 sambutan	 hangat,	 bersahabat,	 keterus-terangan	 dari	
informan	 dalam	menggali	 keterangan	 yang	 dibutuhkan.	 Hal	 ini	
mendorong	 dan	 memberikan	 semangat	 kepada	 peneliti	 untuk	
melakukan	kunjungan	selanjutnya	kepada	 informan	–	 informan	
yang	lain.	

Pada	hari	minggu	tanggal	7	Agustus	2011,	pukul	10.00	
pagi	 peneliti	 berkunjung	 lagi	 ke	 rumah	 Dahlia.	 Ketika	 peneliti	
sampai	 ke	 rumah	Dahlia,	 tampak	 ia	 sedang	menjajakan	 barang	
dagangannya	 dengan	 salah	 satu	 pelanggannya.	 Peneliti	
mengucapkan	 salam	 dan	 bertanya	 apakah	 Dahlia	 dan	 keluarga	
tidak	keberatan	untuk	menerima	peneliti	pada	hari	 itu	?	Dahlia	
menjawab	 bahwa	 ia	 tidak	 keberatan.	 Peneliti	 memulai	
mengajukan	 beberapa	 pertanyaan	 berkisar	 tentang	 kegiatan	
Dahlia	selama	 satu	hari.	Dialog	 tersebut	berjalan	 lancar	karena	
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apa	 yang	 diperbincangkan	 dipahami	 secara	 baik	 oleh	 Dahlia.	
Dialog	dengan	Dahlia	menghasilkan	informasi	–	informasi	seperti	
yang	tergambarkan	dalam	tabel	di	bawah	ini	:	

	
Tabel	8.2.	Profil	Kegiatan	24	Jam	PKRT	Miskin	Dahlia	

JAM	 KEGIATAN	
PAGI	 	
04.45	–	05.20	Wita	 Ø Bangun	salat	subuh		

Ø Mandi	
05.20	–	06.15	Wita	 Pergi	ke	pasar	
06.15	–	07.00	Wita	 Ø Pulang	ke	rumah	

Ø mempersiapkan	persiapan	
sekolah	anak		

07.00	–	08.00	Wita	 Mengatur	barang	dagangan	
08.00	–	09.00	Wita	 Menjjaga	jualan	dan	kamar	mandi	
09.00	–	10.00	Wita	 Menjaga	jualan	dan	kamar	mandi	
10.00	–	11.00	Wita	 Menjaga	jualan	dan	kamar	mandi	
11.00	–	12.00	Wita	 Ø Memasak	makanan	

Ø Makan	siang	
SIANG	 	
12.00	–	13.00	Wita	 Salat	dhuhur	
13.00	–	14.00	Wita	 Menjaga	jualan	dan	kamar	mandi	
14.00	–	15.00	Wita	 Menjaga	jualan	dan	kamar	mandi	
15.00	–	16.00	Wita	 Salat	ashar	dan	Menjaga	jualan	
16.00	–	17.00	Wita	 Menjaga	jualan	
17.00	–	18.00	Wita	 Ø Menjaga	 jualan	dan	kamar	

mandi	
Ø Mandi	

MALAM	 	
18.00	–	19.00	Wita	 Ø Memasak	

Ø Makan	malam	
19.00	–	20.00	Wita	 Ø Salat	isya	
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Ø Nonton	televisi	
20.00	–	21.00	Wita	 Bersantai	–	santai	dengan	keluarga	

atau	menonton	televisi	
21.00	–	22.00	Wita	 Menjaga	kamar	mandi	
22.00	–	23.00	Wita	 Tidur	
23.00	–	24.00	Wita	 Tidur	
24.00	–	04.45	Wita	 Tidur	
	
	

5. Profil	Kasus	5:	Sakura	(Tukang	Cuci	dan	Tukang	Parkir)	
Sakura	 lahir	pada	 tanggal	6	 September	 tahun	1975	di	

kabupaten	 Gowa.	 Sakura	 adalah	 seorang	 janda	 yang	 ditinggal	
pergi	 suaminya.	 Sakura	 sudah	ditinggal	pergi	 suaminya	 selama	
hampir	dua	tahun	yakni	tepatnya	sejak	Februari	tahun	2010.		

Sakura	beragama	Islam	dan	bersuku	Makassar.	Ia	anak	
ke	pertama	dari	2	(dua)	orang	bersaudara.	Semasa	hidupnya	 ia	
hanya	 mengecam	 pendidikan	 formil	 sampai	 bangku	 sekolah	
menengah	 pertama	 setelah	 itu	 berhenti	 dan	 memilih	 untuk	
bekerja.	

Sejak	menikah	 ia	pindah	dari	Gowa	ke	kota	Makassar	
dan	tinggal	di	jalan	Kumala	II	bersama	suami	dan	anak	–	anaknya.	
Suaminya	 bernama	 Nangka.	 Selama	 bersama	 dengan	 Sakura,	
Nangka	bekerja	secara	serabutan,	kadang	–	kadang	sebagai	buruh,	
supir	pete	-	pete	(angkot)	atau	kadang	–	kadang	sebagai	tukang	
becak.		

Dari	hasil	perkawinannya	dengan	Nangka,	Sakura	telah	
dikaruniai	 7	 (tujuh)	 orang	 anak.	 Anak	 yang	 pertama	 berjenis	
kelamin	perempuan	bernama	Sakura-Nangka	1,	lahir	pada	tahun	
1994.	Pendidikan	formil	anak	pertamanya	ini	tidak	ada.	Sekarang	
anak	 pertamanya	 ini	 masih	menetap	 dengan	 Sakura	 dan	 biasa	
membantu	atau	menggantikan	ibunya	dalam	bekerja.	



Dr. Nurlina Subair, M.Si. 

 

170 

	Anak	 kedua	 berjenis	 kelamin	 laki	 –	 laki	 bernama	
Sakura-Nangka	2,	lahir	pada	tahun	1996.	Pendidikan	formil	anak	
keduanya	ini	hanya	sampai	kelas	II	Sekolah	Menengah	Pertama.	
Sekarang	anak	keduanya	ini	masih	menetap	bersama	Sakura	dan	
bekerja	sebagai	payabo	(pemulung).		

Anak	yang	ketiga	berjenis	kelamin	laki	–	laki	bernama	
Sakura-Nangka	3,	lahir	pada	tahun	2001.	Pendidikan	formil	anak	
ketiganya	ini	masih	sementara	bersekolah	di	Sekolah	Menengah	
Pertama	Nasional.	 Sekarang	 anak	 ketiganya	 ini	masih	menetap	
bersama	Sakura.	

Anak	yang	keempat	berjenis	kelamin	laki	-	laki	bernama	
Sakura-Nangka	4,	lahir	pada	tahun	2001.	Pendidikan	formil	anak	
keempatnya	ini	masih	sementara	bersekolah	pada	bangku	kelas	
III	 sekolah	 dasar	 di	 SD	 Bungaya.	 Anak	 keempatnya	 ini	 masih	
menetap	bersama	Sakura.		

Anak	yang	kelima	berjenis	kelamin	laki	–	laki	bernama	
Sakura-Nangka	5,	lahir	pada	tahun	2003.	Pendidikan	formil	anak	
kelimanya	 ini	 juga	 masih	 sementara	 bersekolah	 pada	 bangku	
kelas	 I	 sekolah	 dasar	 di	 SD	 Bungaya.	 Anak	 keempat	 dan	 anak	
kelimanya	ini	beruntung	dapat	sekolah	melalui	program	bantuan	
pendidikan	 gratis	 oleh	 pemerintah,	 berbeda	 dengan	 kakak	 –	
kakaknya	yang	lain	yang	harus	putus	sekolah	karena	tak	mampu	
membayar	uang	sekolah.		

Anak	yang	keenam	berjenis	kelamin	laki	-	laki	bernama	
Sakura-Nangka	6,	lahir	pada	tahun	2005.	Pendidikan	formil	anak	
keenamnya	 ini	 masih	 sementara	 menganggur	 karena	 belum	
cukup	 umur	 untuk	 bersekolah.	 Anak	 keenamnya	 ini	 masih	
menetap	bersama	Sakura.	

Anak	yang	ketujuh	berjenis	kelamin	laki	–	laki	bernama	
Sakura-Nangka	 7,	 lahir	 pada	 tahun	 2007.	 Pendidikan	 anak	
ketujuhnya	 ini	 masih	 sementara	 menganggur	 karena	 belum	
cukup	umur	untuk	bersekolah.	Menurut	penuturan	Sakura	bahwa	
pendidikan	 formil	 anak	 keenam	dan	 ketujuhnya	 ini	 tergantung	
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dari	 program	 bantuan	 pendidikan	 gratis	 pemerintah.	 Hal	 ini	
disebabkan	 karena	 ia	 tidak	 mampu	 untuk	 membiayai	 sekolah	
anak	–	anaknya.	

Pada	 tahun	 2010,	 suami	 Sakura	 pergi	 meninggalkan	
rumah	dan	tak	kembali	 hingga	penelitian	 ini	 berjalan.	Menurut	
penuturan	 Sakura,	 pada	 awalnya	 suaminya	 hanya	 mengatakan	
ingin	 pergi	 ke	 Jakarta	 untuk	 mencari	 kerja.	 Suaminya	 berkata	
bahwa	 ia	 mempunyai	 seorang	 teman	 lama	 yang	menyuruhnya	
berangkat	ke	Jakarta	lalu	di	sana	dia	akan	dipekerjakan	sebagai	
karyawan.	Suaminya	pun	berangkat	ke	Jakarta	dengan	berbekal	
uang	pas	–	pasan.	Akan	tetapi,	setelah	tibanya	di	Jakarta	suaminya	
hanya	mengontak	 Sakura	 hanya	 sekali	 saja,	 setelah	 itu	 sampai	
sekarang	sudah	tidak	ada	kabar	lagi.	Sakura	mengatakan	bahwa	
dirinya	 tidak	 tahu	 –	 menahu	 dengan	 pasti	 apa	 pekerjaan	
suaminya	dan	bagaimana	kabar	suaminya	di	Jakarta.	Ia	juga	tidak	
mengetahui	kepada	siapa	ia	harus	bertanya.	Sudah	berbagai	cara	
ia	 lakukan,	 baik	 dengan	 meminta	 bantuan	 keluarganya	 untuk	
mencoba	cari	tahu	keberadaan	suaminya	namun	hasilnya	masih	
nihil.		

Sekarang	Sakura	bekerja	sebagai	tukang	cuci	dan	kalau	
malam	 biasa	menjadi	 tukang	 parkir.	 Dari	 penghasilan	 inilah,	 ia	
menafkahi	keluarganya.	
	

6. Deskripsi	Kasus	5:	Sakura	
Hari	 ini	 minggu	 tanggal	 14	 Agustus	 2011	 peneliti	

melanjutkan	penelitian	menuju	rumah	Sakura,	yang	akan	menjadi	
obyek	penelitian	kelima	dan	terakhir.	Kondisi	cuaca	hari	ini	agak	
ekstrem	karena	hujan	turun	dengan	sangat	deras	disertai	angin	
kencang.	Hampir	–	hampir	saja	peneliti	mengurungkan	niat	untuk	
keluar	rumah	namun	karena	tekat	peneliti	untuk	menyelesaikan	
karya	 ilmiah	 ini.	Memang	pada	malam	harinya,	peneliti	melihat	
laporan	 berita	 cuaca	 pada	 salah	 satu	 stasiun	 televisi	 swasta	
bahwa	hari	ini	kota	Makassar	akan	diguyur	hujan	lebat,	tetapi	itu	
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semua	 peneliti	 hiraukan.	 Dengan	 tekad	 yang	 kuat	 peneliti	
melangkahkan	 kaki	 keluar	 rumah	 dan	 langsung	 naik	 ke	 atas	
bentor	milik	Kaktus	yang	sudah	terparkir	di	depan	pagar	rumah	
peneliti	lalu	langsung	berangkat	menuju	lokasi	penelitian.		

Terpilihnya	 Sakura	 ini	 berkat	 informasi	 dari	 Dahlia	
(obyek	 kasus	 keempat)	 yang	 menginformasikan	 keberadaan	
seseorang	 yang	 berada	 dalam	 satu	 RT	 dengannya	 yang	 sesuai	
dengan	karakteristik	subyek	penelitian	ini.	Lokasi	rumah	Sakura	
juga	berada	tidak	jauh	dari	rumah	Dahlia.	Rumah	Sakura	terletak	
di	belakang	rumah	Dahlia	sehingga	dalam	pertemuan	pertama	ini	
peneliti	diantar	langsung	oleh	Dahlia	menuju	rumah	Sakura.	

Dari	gambaran	awal	hidup	Sakura	yang	peneliti	peroleh	
melalui	 informasi	 dari	 Dahlia,	 sangatlah	 memprihatinkan	 dan	
mengenaskan.	Inilah	yang	membuat	peneliti	begitu	bersemangat	
untuk	 bertemu	 langsung	 dengan	 Sakura	 dan	 menggali	 serta	
menguak	 fakta	 –	 fakta	 kehidupan,	 guncangan	 –	 gunangan	
kehidupanya,	strateginya	dalam	bertahan	hidup	dan	aset	–	aset		
perempuan	kepala	rumah	tangga	miskin	ini.	

Setelah	 tiba	 di	 rumah	 Sakura	 tampak	 seorang	
perempuan	muda	yang	sedang	menyeterika	baju.	Dahlia	bertanya	
kepada	 perempuan	 itu:	 “mana	 mamak	 mu	 nak,	 soalnya	 adami	
datang	 itu	 orang	 yang	 mau	 meneliti?”.	 Anak	 itupun	 langsung	
berjalan	 ke	 luar	 rumah	 untuk	 memanggil	 Sakura	 ke	 tempat	
kerjanya	sambil	memakai	payung,	karena	memang	cuaca	sedang	
hujan	 deras.	 Sebelumnya,	 anak	 itu	 mempersilahkan	 peneliti	
untuk	masuk	di	dalam	rumah	dan	menunggunya	pulang.	Peneliti	
spontan	merasa	kurang	enak	karena	datang	di	waktu	tidak	tepat	
di	 mana	 Sakura	 sedang	 menjalankan	 pekerjaannya.	 Sempat	
peneliti	 merasa	 ingin	 mengurungkan	 niat	 untuk	 bertemu	 dan	
datang	 di	 lain	 waktu	 pada	 saat	 Sakura	 sedang	 tidak	 bekerja.	
Namun,	 kata	 anak	 Sakura	 tidak	 apa	 –	 apa	 jika	 ibunya	 pergi	
meninggalkan	 pekerjaannya	 karena	 sebelumnya	 telah	meminta	
izin	dahulu	sama	majikan.	Kata	anak	itu,	Sakura	sebelumnya	telah	
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meminta	 izin	 kepada	 majikannya	 karena	 memang	 telah	
mengetahui	bahwa	peneliti	akan	datang	untuk	wawancara.	

Tempat	 kerja	 Sakura	 tidak	 terlalu	 jauh	 dari	 tempat	
tinggalnya.	 Cukup	dengan	berjalan	kaki	 selama	 lima	menit	dari	
rumahnya	ke	rumah	tempat	ia	bekerja	menurut	penuturan	Dahlia.	
Tidak	 lama	 setelah	 itu	 perempuan	 itu	 datang	 bersama	 Sakura.	
Tampak	wajah	 Sakura	 terlihat	 letih,	mungkin	 hari	 ini	 ia	 punya	
banyak	 pekerjaan	 sehingga	 peneliti	 pun	 semakin	merasa	 tidak	
enak	karena	sudah	mengganggu.	

Setelah	 berkenalan	 dengan	 Sakura,	 maka	 peneliti	
langsung	mengutarakan	maksud	dan	tujuan	kedatangan	peneliti	
dan	 menjelaskan	 secara	 rinci	 kedatangan	 peneliti	 kerumahnya	
tanpa	 basa	 -	 basi	 untuk	 lebih	 mengefisienkan	 waktu	 dan	 juga	
Sakura	telah	tahu	sedikit	informasi	melalui	Dahlia.		

Setelah	 itu	peneliti	dipersilahkan	masuk	dan	duduk	di	
dalam	rumah	itu.	Setelah	keadaan	agak	tenang	peneliti	membuka	
pembicaraan	dengan	menanyakan	apakah	Sakura	tidak	keberatan	
apabila	 meluangkan	 waktunya	 dan	 identitas	 pribadi	 dan	
keluarganya	diketahui.	Sakura	menjawab	“nda	apa	–	apaji”	yang	
menandakan	 ketidakberatan	 serta	 persetujuannya	 untuk	
diwawancarai.	 Setelah	 itu	 perasaan	 tidak	 enak	 peneliti	 pun	
langsung	hilang	dan	dengan	lega	melanjutkan	wawancara	dengan	
Sakura.			

Pertanyaan	 yang	 mula	 –	 mula	 diajukan	 oleh	 peneliti,	
apakah	Sakura	mempunyai	nama	asli	ataukah	ada	nama	lainnya,	
tahun	 berapa	 lahir	 dan	 pernahkah	 bersekolah	 ?	 Sakura	
menjawab:	

“Sakura	ji	nama	ku	bu’,	klo	tanggal	lahir	itu	6	September	
tahun	 1975....	 pernah	 jeka	 sekolah	 tapi	 sampe	 tamat	
smp	ji....	saya	putus	sekolah	karna	meninggal	bapak	jadi	
nda	ada	yang	biayai.”	
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Dari	 pernyataan	 itu	 terungkap	 bahwa	 semasa	 hidup	
Sakura,	 ia	 hanya	 mengecam	 pendidikan	 formil	 hanya	 sampai	
tamat	sekolah	menengah	pertama.	Penyebabnya	karena	ayahnya	
yang	 merupakan	 tulang	 punggung	 keluarga	 meninggal	 dunia	
sehingga	 tidak	 ada	 biaya	 untuk	 melanjutkan	 pendidikan	 ke	
jenjang	yang	lebih	tinggi.	

Kemudian	setelah	itu	peneliti	bertanya	apakah	menikah	
masih	 berstatus	 menikah	 ataukah	 sudah	 janda	 ?	 Sakura	
menjawab	 dengan	 tampak	malu	 –	malu	 yang	 terlihat	 dari	 raut	
wajahnya.	 Sakura	mengatakan	 bahwa	 Pada	 tahun	 2010,	 suami	
Sakura	 pergi	 meninggalkan	 rumah	 dan	 tak	 kembali	 hingga	
penelitian	ini	berjalan.	Menurut	penuturan	Sakura,	pada	awalnya	
suaminya	hanya	mengatakan	ingin	pergi	ke	Jakarta	untuk	mencari	
kerja.	 Suaminya	 berkata	 bahwa	 ia	 mempunyai	 seorang	 teman	
lama	 yang	menyuruhnya	 berangkat	 ke	 Jakarta	 lalu	 di	 sana	 dia	
akan	dipekerjakan	sebagai	karyawan.	Suaminya	pun	berangkat	ke	
Jakarta	dengan	berbekal	 uang	pas	–	pasan.	Akan	 tetapi,	 setelah	
tibanya	 di	 Jakarta	 suaminya	 hanya	 mengontak	 Sakura	 hanya	
sekali	saja,	setelah	itu	sampai	sekarang	sudah	tidak	ada	kabar	lagi.	
Sakura	mengatakan:	

“Dia	 bilang	 sama	 saya	 klo	 mau	 kerja	 jadi	 pengawas	
barang	di	 tokonya	 temanna....	 kumpul	 –	 kumpul	meka	
uang	sama	suamiku	untuk	beli	tiket	kapal	ke	Jakarta....	
waktu	 tiba	 mi	 di	 Jakarta	 sempat	 ji	 na	 telpon	 ka	 tapi	
sudah	itu	nda	pernah	mi	lagi	ada	kabarna.”		
	
Sakura	mengatakan	bahwa	dirinya	tidak	tahu	–	menahu	

dengan	 pasti	 apa	 pekerjaan	 suaminya	 dan	 bagaimana	 kabar	
suaminya	 di	 Jakarta.	 Ia	 juga	 tidak	mengetahui	 kepada	 siapa	 ia	
harus	 bertanya.	 Sudah	 berbagai	 cara	 ia	 lakukan,	 baik	 dengan	
meminta	 bantuan	 keluarganya	 untuk	 mencoba	 cari	 tahu	
keberadaan	 suaminya	 namun	 hasilnya	 masih	 nihil.	 Nangka	
meninggalkan	 Sakura	 dengan	 ketujuh	 anaknya	 yang	 kala	 itu	
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masih	 kecil	 –	 kecil.	 Ini	 pada	 akhirnya	 membuat	 Sakura	 harus	
bekerja	keras	banting	tulang	untuk	menghidupi	ketujuh	anaknya.	
Mengenai	suaminya,	Sakura	berkata:	

“Pastimi	 saya	 sedih	 bu’	 soalnya	 saya	 ditinggal	 suami	
baru	anak	–	anak	masih	kecil	–	kecil....	ada	orang	bilang	
klo	 suamiku	 jadi	 perampok,	 ada	 juga	 bilang	 kawinmi	
sama	 perempuan	 lain,	 ada	 juga	 yang	 bilang	
meninggalmi....	 yah	 saya	 nda	 percaya	 klo	 blumpi	 saya	
liat	 dengan	mata	 kepalaku	 apa	 yang	 na	 bilang	 orang,	
karna	selama	sama	saya	baek-baek	ji	suamiku.”			
	
Kepergian	 suami	 Sakura	memang	banyak	menyisakan	

spekulasi	 soal	 alasan	 kenapa	 kondisi	 dan	 nasib	 suaminya	 di	
Jakarta.	 Ada	 yang	 berspekulasi	 dengan	 mengatakan	 bahwa	
suaminya	 jadi	 pengedar	 narkotika	 akan	 tetapi	 tertangkap	 oleh	
polisi	dan	sekarang	 tengah	mendekam	dalam	penjara,	ada	yang	
mengatakan	bahwa	suaminya	telah	menikah	dengan	perempuan	
lain	 dan	 ada	 pula	 spekulasi	 yang	 paling	 menyedihkan	 yakni,	
suaminya	telah	meninggal	dunia.	Namun,	segala	macam	spekulasi	
itu	ditepis	dengan	akal	sehat	dan	perasaan	tabah	dari	Sakura.	

Dari	hasil	perkawinannya	dengan	Nangka,	Sakura	telah	
dikaruniai	 7	 (tujuh)	 orang	 anak.	 Anak	 yang	 pertama	 berjenis	
kelamin	perempuan	bernama	Sakura-Nangka	1,	lahir	pada	tahun	
1994.	Pendidikan	formil	anak	pertamanya	ini	tidak	ada.	Sekarang	
anak	pertamanya	ini	masih	menetap	dengan	Nangka	dan	bekerja	
sebagai	tukang	setrika	baju.	

	Anak	 kedua	 berjenis	 kelamin	 laki	 –	 laki	 bernama	
Sakura-Nangka	2,	lahir	pada	tahun	1996.	Pendidikan	formil	anak	
keduanya	ini	hanya	sampai	kelas	II	Sekolah	Menengah	Pertama.	
Sekarang	anak	keduanya	ini	masih	menetap	bersama	Sakura	dan	
bekerja	sebagai	payabo	(pemulung).		

Anak	yang	ketiga	berjenis	kelamin	laki	–	laki	bernama	
Sakura-Nangka	3,	lahir	pada	tahun	2001.	Pendidikan	formil	anak	
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ketiganya	ini	masih	sementara	bersekolah	di	Sekolah	Menengah	
Pertama	Nasional.	 Sekarang	 anak	 ketiganya	 ini	masih	menetap	
bersama	Sakura.	

Anak	yang	keempat	berjenis	kelamin	laki	-	laki	bernama	
Sakura-Nangka	4,	lahir	pada	tahun	2001.	Pendidikan	formil	anak	
keempatnya	ini	masih	sementara	bersekolah	pada	bangku	kelas	
III	 sekolah	 dasar	 di	 SD	 Bungaya.	 Anak	 keempatnya	 ini	 masih	
menetap	bersama	Sakura.		

Anak	yang	kelima	berjenis	kelamin	laki	–	laki	bernama	
Sakura-Nangka	5,	lahir	pada	tahun	2003.	Pendidikan	formil	anak	
kelimanya	 ini	 juga	 masih	 sementara	 bersekolah	 pada	 bangku	
kelas	 I	 sekolah	 dasar	 di	 SD	 Bungaya.	 Anak	 keempat	 dan	 anak	
kelimanya	ini	beruntung	dapat	sekolah	melalui	program	bantuan	
pendidikan	 gratis	 oleh	 pemerintah,	 berbeda	 dengan	 kakak	 –	
kakaknya	yang	lain	yang	harus	putus	sekolah	karena	tak	mampu	
membayar	uang	sekolah.	Sakura	mengatakan:	

“Itu	 hari	 memang	 ada	 petugas	 pendata	 anak	 orang	
miskin	datang	sama	pak	Lurah....	saya	datangi	mi	untuk	
daftar	anakku	baru	dikasikan	rujukan	rekomendasina	di	
sekolah....	 baek	 memang	 sekarang,	 nda	 kayak	 dulu	
blumpi	ada	sekolah	gratis.”				
	
Anak	yang	keenam	berjenis	kelamin	laki	-	laki	bernama	

Sakura-Nangka	6,	lahir	pada	tahun	2005.	Pendidikan	formil	anak	
keenamnya	 ini	 masih	 sementara	 menganggur	 karena	 belum	
cukup	 umur	 untuk	 bersekolah.	 Anak	 keenamnya	 ini	 masih	
menetap	bersama	Sakura.	

Anak	yang	ketujuh	berjenis	kelamin	laki	–	laki	bernama	
Sakura-Nangka	 7,	 lahir	 pada	 tahun	 2007.	 Pendidikan	 anak	
ketujuhnya	 ini	 masih	 sementara	 menganggur	 karena	 belum	
cukup	umur	untuk	bersekolah.	Menurut	penuturan	Sakura	bahwa	
pendidikan	 formil	 anak	 keenam	dan	 ketujuhnya	 ini	 tergantung	
dari	 program	 bantuan	 pendidikan	 gratis	 pemerintah.	 Hal	 ini	
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disebabkan	 karena	 ia	 tidak	 mampu	 untuk	 membiayai	 sekolah	
anak	–	anaknya.	

Sekarang	Sakura	bekerja	sebagai	tukang	cuci	baju	pada	
dua	rumah.	Dari	aspek	usaha	dari	Sakura,	yang	dapat	diandalkan	
untuk	 membiayai	 perekonomian	 keluarga	 hanyalah	 dari	 hasil	
mencuci	 dan	 tukang	 parkir	 di	 rumah	 tetangganya.	 Tercatat	 ia	
sudah	beberapa	kali	berpindah	–	pindah	rumah	hingga	akhirnya	
ia	hanya	bekerja	di	dua	rumah.	Ia	biasa	bekerja	6	–	8	jam	perhari	
di	dua	rumah.	Biasanya	ia	menghabiskan	waktu	sekitar	3	–	4	jam	
perhari	 dalam	 satu	 rumah.	 Sakura	 mengatakan	 bahwa	 kalau	
cuciannya	lagi	banyak	maka	ia	bekerja	4	jam	sehari	dan	termasuk	
waktu	untuk	menyeterika.	Sakura	mengatakan:	

“Kira	–	kira	satu	rumah	biasa	sampe	tiga	jam	ato	empat	
jam	klo	 lagi	 banyak	 cucian,	 itu	 sudah	 sama	 setrika	mi	
biasa....	 Biasa	 klo	 lagi	 capekka,	 saya	 panggil	 Sakura-
Nangka	 1untuk	 bantuka	 menyeterika	 sama	 melipat	
baju.”	
	
Dari	 pekerjaannya	 itu,	 Sakura	 memperoleh	 gaji	 Rp.	

70.000,-	 (tujuh	 puluh	 ribu	 rupiah)	 per	 minggunya	 dari	 setiap	
rumah	 sehingga	 total	 penghasilannya	 per	 minggu	 untuk	 dua	
rumah	sebesar	Rp.	140.000,-	(seratus	empat	puluh	ribu	rupiah).	

Kemudia	Sakura	juga	menjadi	tukang	parkir	kalau	hari	
telah	 menjelang	 malam.	 Dia	 bekerja	 sebagai	 tukang	 parkir	 di	
sebuah	toko	baju	yang	bernama	Funky	Distro	di	jalan	Andi	Tonro.	
Dia	mulai	bekerja	mulai	jam	6	malam	sampai	jam	10	malam	setiap	
hari.	Sakura	mengenakan	tarif	Rp	1.000,-	(seribu	rupiah)	untuk	
setiap	 kendaraan.	 Pendapatan	 rata	 –	 rata	 yang	 dia	 peroleh	
sebesar	 Rp	 10.000,-	 (sepuluh	 ribu	 rupiah)	 sampai	 Rp	 15.000,-	
(dua	puluh	ribu	rupiah)	per	hari.	Sakura	juga	mengatakan	kalau	
menjelang	 hari	 –	 hari	 besar	 seperti	 Idul	 Fitri,	 Natal	 dan	 Tahun	
Baru	 Masehi,	 maka	 pendapatannya	 meningkat.	 Sakura	
mengatakan:	
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“Paling	enak	klo	mau	mi	Lebaran	ato	Natal	karna	banyak	
mi	orang	datang	di	toko	belanja	baju.	Biasa	juga	klo	lagi	
diskon,	pameran,	atau	cuci	gudang.	Anak	–	anak	muda	ji	
yang	banyak	datang.”	
	
Pekerjaan	 ini	 telah	 dilakoninya	 semenjak	 tinggal	 di	

Makassar	 bersama	 suaminya.	 Ia	 terpaksa	 bekerja	 karena	
penghasilan	 suaminya	 tidak	 mencukupi	 untuk	 memenuhi	
kebutuhan	keluarga,	apalagi	 jumlah	anaknya	cukup	banyak	dan	
usia	 –	usia	mereka	masih	muda	–	muda	dan	belum	masuk	usia	
produktif	 sebagiannya.	 Dari	 hasil	 keuntungan	 itu	 semuanya	
dipergunakan	 untuk	 membeli	 makanan	 dan	 barang	 –	 barang	
kebutuhan	hidup	sehari	–	hari.		

Dari	penghasilan	Sakura,	 tidak	ada	yang	 tersisa	untuk	
ditabung	katanya.	Sakura	mengatakan:	

“Bagemana	mo	bisa	menabung	klo	begituji	 uang	bu’....	
anakku	ada	tujuh	orang,	baru	banyak	yang	masi’	kecil	–	
kecil	jadi	nda	bisapi	disuruh	pigi	cari	kerja.	Seandenya	
bisa	semuami	cari	uang,	mungkin	adaji	bisa	di	simpan	–	
simpan.”	
	
Rata	 –	 rata	 Sakura	 membeli	 beras	 4	 (empat)	 liter	

perhari	 untuk	 dikonsumsi	 semua	 penghuni	 rumah	 yang	
berjumlah	 8	 (delapan)	 orang.	 Dari	 pembelian	 beras	 itu,	 cukup	
untuk	 dikonsumsi	 dua	 kali	 dalam	 sehari	 dengan	 porsi	 sedikit.	
Mereka	 biasanya	 makan	 dengan	 tahu	 atau	 tempe	 goreng	 atau	
biasanya	dengan	sayur	yang	dimasak	dengan	kompor	berbahan	
bakar	 kayu	 yang	 terletak	 di	 depan	 rumahnya.	 Jarang	 sekali	
keluarga	ini	makan	tiga	kali	dalam	sehari.	Itupun	kata	Sakura,	ia	
biasanya	membawa	pulang	nasi	dan	berbagai	macam	lauk	–	pauk	
dari	tempat	ia	bekerja	yang	diberikan	oleh	majikannya.	Biasa	juga	
ia	menyiasati	dengan	makan	siang	di	rumah	majikannya,	dengan	
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begitu	 jatah	makanan	per	hari	bisa	dikurangi.	Hal	ini	dilakukan	
agar	anak	–	anaknya	bisa	makan.		

Waktu	 peneliti	 bertanya	 apakah	 Sakura	 menderita	
suatu	penyakit	tertentu	?	ia	menjawab	bahwa	tidak	ada	penyakit	
parah	atau	penyakit	yang	mengharuskannya	untuk	rawat	inap	di	
rumah	 sakit.	 Paling	 ia	 hanya	 menderita	 rasa	 pegal	 atau	 nyeri	
karena	jongkok	terlalu	lama	ketika	mencuci	baju	katanya.	Begitu	
pula	 demam	 atau	 masuk	 angin	 kalau	 begadang	 tengah	 malam	
menunggu	 di	 parkiran.	 Jadi,	 penyakit	 ini	 adalah	 penyakit	
kelelahan	karena	terlalu	banyak	bekerja	dan	natural	terjadi	peda	
setiap	orang.	Kalau	sakit,	Dahlia	biasa	membeli	obat	–	obat	yang	
biasa	dijajakan	di	warung	–	warung	atau	langsung	memeriksakan	
ke	 Puskesmas	 karena	 ia	 mendapatkan	 bantuan	 Jaminan	
Kesehatan	 Masyarakat	 Miskin	 (Jamkesmas	 Miskin)	 dari	
pemerintah.	Namun,	yang	disesalkan	olehnya	karena	bantuan	itu	
hanya	 untuk	dirinya	 saja	 bukan	 untuk	anak	 -	 anaknya.	 Dengan	
kata	lain,	kartu	Jamkesnas	itu	berlaku	secara	individual	dan	tidak	
dapat	digunakan	untuk	anggota	keluarga	 lainnya	dan	ini	sangat	
memberatkan	dirinya.	 Pernah	 ia	melaporkan	kepada	kepala	RT	
setempat	 namun	 sampai	 sekarang	 belum	 ada	 konfirmasi	 dari	
beliau.	

Semasa	 hidupnya,	 Sakura	 tak	 pernah	 sekalipun	 ia	
bergabung	 ke	 dalam	 organisasi	 –	 organisasi	 maupun	
perkumpulan	 –	 perkumpulan	 baik	 yang	 berorientasi	 sosial	
maupun	 yang	 berorientasi	 religius.	 Ketika	 peneliti	 bertanya	
apakah	alasannya	sehingga	tidak	pernah,	Sakura	menjawab:	

“Ada	ji	yang	kayak	–	kayak	begitu	di	sini	tapi	saya	malas	
ikut	–	ikut	kayak	begituan....	saya	liat	anggotana	semua	
orang	 –	 orang	 kaya	 ji	 juga,	 belimi	 pakean	 seragam,	
bikinmi	arisan	sam	biasa	pigi	jalan	–	jalan	(berlibur)....	
saya	 ini	 orang	 miskin,	 nda	 ada	 uangku	 ikut	 begitu	 –	
begitu,	trus	saya	juga	kerja	dari	pagi	sampe	malam	jadi	
ndak	ada	waktu.”			
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Pertanyaan	 selanjutnya	 oleh	 peneliti	 adalah	 apakah	

harapan	hidup	Sakura	ke	depan	?	Sakura	menjawab:	
“Saya	 mau	 itu	 kayak	 sekolah	 gratis	 sama	 kesehatan	
gratis	terus	–	terusmi,	jadi	anak	–	anak	sama	cucuku	juga	
bisa	sekolah....	Saya	juga	mau	punya	rumah	besar,	mobil	
yang	pokok	kaya	lah....	Itu	juga	satu	hal	yang	saya	mau,	
pergi	ke	Jakarta	cari	suamiku,	kasian	anak	–	anak,	biasa	
na	cari	bapakna.”		
	
Pertanyaan	 selanjutnya	 adalah	 bagaimanakah	

menghadapi	 kondisi	 bahan	 –	 bahan	 kebutuhan	 pokok	 yang	
harganya	 semakin	 hari	 semakin	 tek	 menentu	 dan	 cenderung	
bertambah	 mahal	 ?	 Sakura	 hanya	 menyatakan	 kepasrahannya	
menghadapi	 kondisi	 seperti	 itu	 karena	 ia	 tidak	memiliki	modal	
yang	bisa	digunakan	untuk	usaha	dagang	kecil	-	kecilan.	Selain	itu,	
ketika	 harga	 barang	 –	 barang	 pokok	 naik,	 Sakura	 mengatakan	
hanya	 membeli	 semampunya	 saja.	 Biasanya	 ia	 membeli	 beras	
cuma	2	liter	yang	berkualitas	paling	rendah.	Beras	kualitas	paling	
rendah	harganya	di	pasar	Cuma	Rp.	3.500,-	(tiga	ribu	lima	ratus	
rupiah)	per	liter.		

Kunjungan	Pertama	peneliti	untuk	menggali	keterangan	
dan	 informasi	 tentang	 profil	 umum	dan	 kondisi	 perekonomian	
Sakura	yang	berkaitan	dengan	berbagai	karakteristik	perangkap	
kemiskinan	 yang	 berlangsung	 dari	 pukul	 09.00	 sampai	 dengan	
pukul	12.00	Wita.	Ketika	adzan	dhuhur	terdengar	peneliti	mohon	
diri	 seraya	 menanyakan	 kepada	 Sakura	 apakah	 dia	 tidak	
keberatan	 ketika	 peneliti	 berkunjung	 lagi	 ke	 rumahnya	 untuk	
wawancara	dengannya	?	Sakura	mengemukakan	bahwa	dia	tidak	
keberatan	asalkan	peneliti	datang	pada	waktu	sore	hari	karena	ia	
biasa	pulang	kerja	jam	3	sore.	Peneliti	mengatakan	tidak	masalah	
mau	jam	berapa	saja.	Peneliti	mengajukan	waktu	besok	lusa	pada	
jam	4	sore	di	tempat	yang	sama	bertemu	lagi	untuk	melanjutkan	
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penggalian	mengenai	 informasi	 yang	 lain	 yang	 dibutuhkan	 dan	
Sakura	menyetujuinya.	Dengan	perasaan	senang	dan	bersyukur	
karena	 telah	 mendapatkan	 sambutan	 yang	 hangat	 dan	 ramah	
peneliti	keluar	dari	rumah	Sakura.	

Hari	ini	minggu	tanggal	21	Agustus	2011	dengan	diantar	
bentor	 Kaktus	 yang	 tentunya	 tidak	 asing	 lagi	 di	 benak	 para	
pembaca,	 peneliti	 menuju	 rumah	 Sakura.	 Cuaca	 masih	 sama	
seperti	 pada	 pertemuan	 pertama	 yakni	 hujan	 deras	 dengan	
disertai	 angin	 kencang	 yang,	 hampir	 –	 hampir	 mirip	 seperti	
puting	beliung.	Memang,	di	beberapa	daerah	di	Indonesia	sedang	
dilanda	hujan	ekstrem.		

Tiba	 di	 depan	 pintu	 masuk	 rumah	 Sakura,	 peneliti	
mengucapkan	 salam,	 kemudian	 muncullah	 	 Sakura	 dengan	
mengenakan	 sebuah	 baju	 kaos	 dan	 sarung	 seraya	 menjawab	
salam	 peneliti	 dan	 mempersilahkan	 peneliti	 masuk	 ke	 dalam	
rumahnya.	 Seperti	 pada	 keadaan	 pertama	 pula	 kami	 duduk	 di	
bagian	depan	rumahnya	sambil	ditemani	oleh	anak	-	anaknya.	Ada	
yang	sedang	menonton	televisi	dan	ada	yang	sedang	berbaring	–	
baring.	

Setelah	 peneliti	 merasa	 tenang,	 peneliti	 menyapa	
Sakura	 dengan	menanyakan	 keadaannya	 pada	 hari	 ini,	 apakah	
sehat	 ?	 Sakura	 menjawab	 	 bahwa	 ia	 sedang	 agak	 demam.	 Ia	
mengatakan:	 “Saya	 lagi	agak	demam	ini	bu’	soalnya	 tadi	malam	
hujan	–	hujanan	ka	di	tempat	parkir.”	Peneliti	lalu	menyarankan	
agar	Sakura	secepatnya	meminum	obat	dan	agar	memakai	mantel	
biar	tidak	terkena	hujan	dan	kemasukan	angin.	

Selanjutnya	 peneliti	 menanyakan	 apakah	 kita	 bisa	
melanjutkan	dialog	kita	ke	masalah	lain	?	lalu	Sakura	menyatakan	
ketidakberatan	dan	 persetujuannya.	 Pada	 pertemuan	 kedua	 ini	
tampak	 Sakura	 dan	 keluarga	 telah	 menyediakan	 jamuan	 ala	
kadarnya	 untuk	 peneliti.	 Jamuan	 itu	 berupa	 segelas	 teh	 dan	
beberapa	iris	kue	bolu	yang	dibelinya	di	warung	penjual	kue	di	
dekat	 rumahnya.	 Awalnya	 peneliti	 merasa	 canggung	 dengan	
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jamuan	 seperti	 ini	mengingat	untuk	makan	 saja	Sakura	merasa	
kewalahan	untuk	membiayainya.	Namun,	peneliti	merasa	harus	
tenang	 dan	 tetap	 konsentrasi	 dalam	 mendengarkan	 serta	
mencatat	setiap	jawaban	dari	pertanyaan	nanti	demi	kelancaran	
karya	ilmiah	ini.			

Pertanyaan	 pertama	 peneliti	 mulai	 dari	 hal	 yang	
berkenaan	 mengenai	 tempat	 tinggal	 atau	 rumah	 Sakura.	
Bagaimanakah	keadaan	rumah	Sakura	?	Ia	menjawab:	

“Klo	 rumah	 kita	 liatmi	 sendiri	 kodong,	 sempit	 sekali	
baru	 banyak	 orang....	 malu	 –	 maluka	 biasa	 klo	 ada	
keluargaku	datang	baru	na	 liat	 sempit	 skali	 rumahku,	
nda	ada	ruang	tamuna	sama	kamar.”	
	
Rumah	 Sakura	 memang	 sangat	 kecil	 untuk	 ditinggali	

oleh	dirinya	dan	anak	–	anaknya.	Apalagi	ia	merasa	begitu	terusik	
ketika	 mendengar	 ada	 rencana	 dari	 anak	 pertamanya	 untuk	
melangsungkan	pernikahan	mengingat	calon	suaminya	juga	tidak	
mempunyai	rumah	pribadi.	Tentu	saja	hal	ini	akan	memberatkan	
Sakura	 jika	anak	beserta	menantunya	harus	 juga	 ikut	 tinggal	di	
rumah	 yang	 terasa	 sangat	 sempit	 ini.	 Belum	 lagi	 dengan	
kehadiran	cucu	–	cucunya	nanti	dari	hasil	pernikahan	anaknya	ini.	
Sakura	mengatakan:	

“Ini	anakku	yang	paling	tua	mo	minta	kawin....	susahmi	
ka	nda	ada	 tong	rumahna	suamina	baru	nda	ada	skali	
juga	uang	untuk	kasi’	kawin....	klo	kawin	saya	suruh	saja	
tinggal	di	 rumahna	 itu	 laki	–	 laki,	 kah	sempit	 skali	 ini	
rumah	bela.”		
	
Seperti	yang	tampak	pada	penglihatan	peneliti,	rumah	

Sakura	 hanya	 cukup	 untuk	 ditinggali	 oleh	 dua	 atau	 tiga	 orang	
tetapi	dipaksakan	untuk	memuat	sampai	delapan	orang.	Rumah	
itu	hanya	berukuran	5	x	7	m2.	Pondasi	terdiri	dari	papan	–	papan	
yang	telah	sudah	tua	dengan	bagian	belakang	rumah	menempel	
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pada	 dinding	 beton	 rumah	 tetangganya	 persis	 seperti	 rumah	
Melati	dan	Anggrek.	Disamping	itu,	atap	rumahnya	yang	terbuat	
dari	seng	yang	bocor	di	sana	–	sini	sehingga	ketika	hujan	datang	
maka	mereka	biasanya	menambal	sebisanya.	Tidak	ada	dapur	dan	
ada	 satu	 kamar	mandi	 yang	 sumber	 airnya	 berasal	 dari	 sumur	
yang	 ada	 di	 dalam	 rumahnya.	 Ada	 satu	 ruang	 serbaguna	 yang	
peneliti	 pakai	 untuk	melakukan	wawancara	 dengan	 Sakura.	 Di	
ruangan	 itu	 ada	 televisi	 dan	 dua	 buah	 kasur	 yang	 saling	
bersebelahan	tempat	biasa	Sakura	dan	beberapa	anaknya	tidur.	
Sebagian	anak	–	anaknya	tidur	pada	kamar	lain.	Pada	kamar	itu	
hanya	ada	kasur	berbahan	dasar	kapok	dan	beberapa	buah	bantal	
dan	 tumpukan	 baju	 –	 baju.	 Begitulah	 gambaran	 rumah	 Sakura	
dalam	pandangan	penulis.		

Dalam	 hal	penerangan,	 Sakura	memakai	 lampu	 listrik	
yang	dihubungkan	dengan	menggunakan	kabel.	Hanya	dua	lampu	
saja	yang	digunakan	oleh	Sakura.	Satu	di	ruang	depan	dan	satunya	
lagi	 di	 dalam	 kamar.	 Mengenai	 biaya	 yang	 dikeluarkan	 untuk	
pembayaran	 rekening	 listrik,	 Sakura	 membayar	 Rp.	 50.000,-	
(lima	puluh	 ribu	 rupiah)	 per	 bulannya.	 Sistem	 pembayaran	 ini	
sama	 persis	 dengan	 system	 pembayaran	 pada	 contoh	 kasus	
pertama	 dan	 ketiga.	 Sekadar	 mengingatkan	 pembaca	 bahwa	
system	pembayaran	itu	ditetapkan	secara	patungan	dan	merata	
nominalnya	karena	mereka	hanya	memakai	satu	meteran	listrik.	
Jadi,	 pembayaran	 tidak	 didasarkan	 pada	 jumlah	 pemakaian	
melainkan	pemerataan	beban	tagihan	secara	identik.	

Sedangkan	mengenai	tanah	dan	rumah	yang	diatasnya	
rumah	 Sakura	 dibangun	 adalah	 tanah	 milik	 orangtuanya	 yang	
diwariskan	 kepadanya.	 Tidak	 jelas	 mengenai	 akta	 kepemilikan	
dan	 sertifikatnya	 apakah	 ada	 atau	 tidak	 karena	 Sakura	 tidak	
mengerti	 mengenai	 hal	 itu	 dan	 orangtuanya	 pun	 tidak	 pernah	
menginformasikan	 mengenai	 hal	 –	 hal	 semacam	 itu.	 Kuat	
kemungkinan	kepemilikan	rumah	dan	tanah	itu	tidak	secara	legal	
melainkan	sekadar	tradisi	yang	mengatur	apabila	seseorang	telah	
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lama	 mendiami	 suatu	 tanah	 maka	 tanah	 itu	 menjadi	 miliknya.	
Sakura	mengatakan:	

“Saya	nda	tau	itu	tentang	surat	–	surat	rumah,	adajika	
ato	ndak.	Setauku	dari	kecil	memang	meka	tinggal	di	sini	
jadi	saya	kira	ini	rumah	sama	tanah	punya	bapakku.”	
	
Mengenai	kebutuhan	pemakaian	air,	dilihat	dari	rumah	

itu	terlihat	ada	fasilitas	kamar	mandi.	Untuk	mandi	dan	mencuci	
Sakura	menggunakan	sumur	yang	ada	di	bagian	dalam	rumahnya	
yang	 terletak	 di	 bagian	 belakang.	 Air	 sumur	 itu	 pula	 yang	
digunakan	 juga	 oleh	 beberapa	 tetangga	 Sakura	 untuk	mencuci.	
Beberapa	 masyarakat	 yang	 tidak	 mempunyai	 akses	 untuk	
mendapatkan	 akses	 air	 bersih	 untuk	mencuci	 dan	mandi	 biasa	
mengambil	air	di	rumah	Sakura.		

Berkenaan	dengan	air	bersih	yang	biasanya	digunakan	
untuk	minum	 dan	memasak,	 maka	 air	 yang	 digunakan	 berasal	
dari	 air	 yang	 dibeli	 melalui	 pengecer	 air	 yang	 agak	 jauh	 dari	
rumah.	Biaya	yang	dikeluarkan	adalah	Rp.	2.500	(dua	ribu	 lima	
rupiah)	untuk	40	(empat	puluh)	liter	air	ledeng.	Kualitas	air	itu	
menurut	 Sakura	 lumayan	 baik	 dan	 selama	 mengkonsumsinya	
tidak	merasakan	sakit	atau	hal	apapun	dari	air	 itu.	Biasanya	40	
(empat	 puluh)	 liter	 air	 ledeng	 itu	 dapat	 digunakan	 untuk	
pemakaian	selama	1	(dua)	hari.	

Ada	 sebuah	 rumor	yang	peneliti	 dapatkan	dari	Dahlia	
yang	 mengatakan	 bahwa	 Sakura	 telah	 melakukan	 operasi	
kecantikan	 terhadap	 hidung	 dan	 dagunya.	 Pada	 pertemuan	
pertama,	 peneliti	 sebenarnya	 sangat	 ingin	menanyakan	 perihal	
kebenaran	 informasi	 ini,	 namun	 peneliti	 taku	 kalau	 sampai	
Sakura	 tersinggung.	 Tetapi	 pada	 pertemuan	 kedua	 ini	 peneliti	
merasa	perlu	untuk	mengungkap	hal	ini	dan	memberanikan	diri	
untuk	bertanya.	Akhirnya	peneliti	pun	mempertanyakannya	dan	
Sakura	menjawabnya	dengan	perasaan	agak	malu	–	malu.	Sakura	
mengatakan	bahwa	ia	memperoleh	informasi	berkenaan	dengan	
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operasi	 seperti	 ini	 melalui	 interaksi	 dengan	 temannya.	 Sakura	
mengaku	 bahwa	 temannya	 ini	 bukanlah	 warga	 di	 sini.	 Ia	
berkenalan	 dengan	 orang	 ini	 sewaktu	 bekerja	 pada	 sebuah	
majikan	yang	dimana	ia	dan	temannya	ini	sama	–	sama	menjadi	
pembantu	di	rumah	itu.	Sakura	mengatakan:	

“Ohh	 iye	 cocokmi	 itu,	 memang	 saya	 sudah	 operasi	
hidung	sama	dagu....	awalnya	saya	diajak	sama	teman,	
trus	dia	bilang	klo	murah	ji	sama	mauka	na	bantu	bayar	
ongkos	operasina	setengah.”		

Peneliti	 mempertanyakan	 apa	 motifasi	 Sakura	
melakukan	operasi	kecantikan	seperti	itu	?	Sakura	menjawab:	

“Saya	 kan	 juga	 mau	 keliatan	 cantik,	 karna	 sa	 liat	 itu	
temanku	bagus	muka	na	selama	sudah	operasi,	jadi	ikut	
meka	juga....	kebetulan	pas	itu	waktu	lagi	ada	uang	juga.”	
	
Pertanyaan	 terakhir	 dari	 peneliti	 berkenaan	 dengan	

hubungannyaa	 dengan	 sesama	 anak	 –	 anak	 dan	 keluarganya.	
Jawaban	yang	peneliti	peroleh	dari	pertanyaan	ini	adalah	bahwa	
hubungan	Sakura	dengan	anak	–	anak	dan	keluarganya	baik	–	baik	
saja	dan	tidak	masalah	yang	mengkhawatirkan.	

Berdialog	 dan	 berbincang	 –	 bincang	 dengan	 Sakura	
menurut	perasaan	peneliti	cukup	mengasikkan,	tanpa	terasa	jam	
di	 tangan	 telah	 menujukkan	 pukul	 18.00	 Wita,	 di	 kejauhan	
terdengar	orang	mengaji	di	masjid,	peneliti	menutup	dialog	pada	
hari	 itu	 dengan	 mengucapkan	 terima	 kasih	 dan	 mohon	 pamit	
seraya	memohon	maaf	 atas	waktu	 Sakura	yang	hilang,	 padahal	
waktu	itu	sebenarnya	adalah	waktu	yang	digunakan	Sakura	untuk	
istirahat	 karena	 peneliti	 tahu	 bahwa	 Sakura	 mungkin	
menggunakan	 waktu	 sorenya	 untuk	 istirahat	 sejenak	 melepas	
lelah	 sepulang	 bekerja	 untuk	 memulai	 pekerjaan	 malamnya	
sebagai	 tukang	 parkir.	 Tak	 lupa	 pula	 peneliti	 mengucapkan	
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terima	kasih	yang	sebesar	–	besarnya	atas	jamuan	ala	kadarnya	
yang	telah	dihidangkan	oleh	Sakura.	

Dengan	ramah	peneliti	keluar	dari	rumah	Sakura	serta	
ia	mempersilahkan	peneliti	untuk	berkunjung	lagi	ke	rumahnya	
kapan	 saja	 sesuai	 dengan	 waktu	 yang	 direkomendasikannya.	
Dengan	perasaan	 lega,	peneliti	berjalan	santai	dengan	memakai	
payung	menuju	tempat	mangkal	tukang	becak,	ini	karena	hujan	
saat	itu	tak	kunjung	reda.	Sambil	mengingat	–	ingat	perbincangan	
yang	 barusan	 terjadi	 disertai	 dengan	 perasaan	 lega	 mengingat	
penelitian	lapangan	ini	selangkah	lagi	akan	selesai.	Juga,	peneliti	
mendapat	 sambutan	 hangat,	 bersahabat,	 keterus-terangan	 dari	
informan	dalam	menggali	keterangan	yang	dibutuhkan.	Dengan	
memohon	 rahmat	 Allah	 swt	 agar	 pada	 setiap	 kesempatan	
wawancara	agar	peneliti	senantiasa	terbimbing	dan	karya	ilmiah	
ini	dapat	selesai	tepat	waktu	dan	dengan	hasil	yang	memuaskan.		

Pada	hari	minggu	tanggal	28	Agustus	2011,	pukul	16.00	
sore	peneliti	berkunujung	 lagi	ke	rumah	Sakura.	Ketika	peneliti	
sampai	 di	 rumah	 Sakura,	 tampak	 ia	 sedang	 nonton.	 Peneliti	
mengucapkan	 salam	dan	bertanya	apakah	Sakura	dan	keluarga	
tidak	keberatan	untuk	menerima	peneliti	 pada	hari	 itu?	 Sakura	
menjawab	 bahwa	 ia	 tidak	 keberatan.	 Peneliti	 memulai	
mengajukan	 beberapa	 pertanyaan	 berkisar	 tentang	 kegiatan	
Sakura	selama	satu	hari.	Dialog	 tersebut	berjalan	lancar	karena	
apa	 yang	 diperbincangkan	 dipahami	 secara	 baik	 oleh	 Sakura.	
Dialog	dengan	Sakura	menghasilkan	informasi	–	informasi	seperti	
yang	tergambarkan	dalam	tabel	di	bawah	ini:	
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Tabel	8.3.	Profil	Kegiatan	24	Jam	PKRT	Miskin	Sakura		
JAM	 KEGIATAN	
PAGI	 	
06.00	–	07.30	Wita	 Bangun	untuk	mempersiapkan	

perlengkapan	sekolah	anak	
07.30	–	09.00	Wita	 Ø Isrirahat	sejenak	

Ø Mandi	
09.00	–	10.00	Wita	 Bekerja	mencuci	baju		
10.00	–	11.00	Wita	 Bekerja	mencuci	baju	
11.00	–	12.00	Wita	 Bekerja	mencuci	baju	
SIANG	 	
12.00	–	13.00	Wita	 Ø Makan	 siang	 di	 rumah	

majikan	
Ø Pergi	 ke	 rumah	 majikan	

yang	lainnya	
13.00	–	14.00	Wita	 Bekerja	mencuci	baju	
14.00	–	15.00	Wita	 Bekerja	mencuci	baju	
15.00	–	16.00	Wita	 Ø Pulang	ke	rumah	

Ø Istirahat	
16.00	–	17.00	Wita	 Istirahat	
17.00	–	18.00	Wita	 Ø Mandi	

Ø Memasak	nasi	
MALAM	 	
18.00	–	19.00	Wita	 Ø Makan	malam	

Ø Berangkat	ke	parkiran	
Ø Bekerja	di	parkiran	

19.00	–	20.00	Wita	 Bekerja	di	parkiran	
20.00	–	21.00	Wita	 Bekerja	di	parkiran	
21.00	–	22.00	Wita	 Bekerja	di	parkiran	
22.00	–	23.00	Wita	 Ø Pulang	ke	rumah	

Ø Tidur	
23.00	–	24.00	Wita	 Tidur	
24.00	–	06.00	Wita	 Tidur	
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DINAMIKA KEHIDUPAN 
PEREMPUAN KEPALA RUMAH 
TANGGA MISKIN 

 

	
	
	
	
	
	
	
	

Kondisi	kemiskinan	sebagai	hasil	
ehidupan	perempuan	kepala	 rumah	tangga	miskin	 yang	
bermungkim	 di	 keluran	 jongaya	 yang	 peneliti	 amati,	
menggambarkan	 kehidupan	 miskin	 perkotaan	 dengan	

kareteristik	 yang	 hampir	 sama	 dengan	 karakteristik	 spesifik	
kemiskinan	perkotaan.	Rata	–	rata	mereka	berpendidikan	rendah,	
pekerjaan	 yang	 serabutan,	 pekerjaan	 yang	 dilakukan	 bersifat	
manual	di	 sektor	non	pertanian,	 berpenghasilan	 rendah	tinggal	
dalam	 rumah	 yang	 berukuran	 kecil	 dalam	perkampungan	 yang	
sempit	dan	kondisi	lingkungan	yang	sangat	kumuh.	Pemukiman	
orang	miskin	 di	 perkotaan	menempati	 area	 seperti	 ”slum”	 dan	
bantaran	 sungai	 yaitu	 daerah	 kota	 yang	 tumbuh	 secara	 tidak	
teratur,	spontan	dan	tidak	resmi	(Banoss,	z	dalam	Suparlan,	1984	
:12).	

Penelitian	 ini	 mengungkapkan	 lima	 (5)	 dinamika	
kehidupan	perempuan	yang	sebagai	kepala	rumah	tangga	di	kota	
makassar	 yang	 masuk	 dalam	 perangkap	 kemiskinan	 yang	
menurut	 Robert	 Chambers	 dalam	 Sutrisno	 (1995)	 inti	 dari	

K	

9
1 



Dr. Nurlina Subair, M.Si. 

 

190 

masalah	 kemiskinan	 terletak	 apa	 yang	 dinamakan	Deprevation	
Trap	 atau	 jebakan	 kekurangan	 yang	 tersiri	 atas	 lima	
ketidakberuntungan	itu	adalah	:	(1)	rendahnya	Pendapatan,	(2)	
Kelemahan	 Fisik,	 (3)	 Keterasingan,	 (4)	 Kerentanan	 (5)	
Ketidakberdayaan.	 Dari	 kelima	 ketidak	 beruntungan	 tersebut,	
Kerentanan	 dan	 ketidak	 berdayaaan	mengakibatkan	 terjadinya	
perbedaan	pemilikan	faktor	produksi.	Kelima	kategori	inilah	yang	
menjadi	kerangka	konseptual	dari	karya	ilmiah	ini.	

		
a. 	Rendahnya	Pendapatan	

Rendahnya	 pendapatan	 bermakna	 kekayaan	 yang	
diperoleh	 melewati	 garis	 minimum	 atau	 standar	 pendapatan	
untuk	membiayai	kehidupan	pada	masa	tertentu.	Mengapa	mesti	
“masa	tertentu”	?	itu	karena	nilai	kekayaan	adalah	sesuatu	yang	
relatif.	Bisa	jadi	pada	masa	ini	nilai	uang	tertentu	senilai	dengan	
barang	atau	jasa	tertentu,	tetapi	dua	puluh	tahun	mendatang	nilai	
uang	 itu	 mengalami	 penyusutan	 nilai	 sehingga	 barang	 yang	
dulunya	bisa	diperoleh	dengan	nilai	kekayaan	tertentu	menjadi	
tidak	 bisa	 diperoleh	 dua	 puluh	 tahun	 ke	 depan.	 Nilai	 uang	
senantiasa	mengalami	fluktuasi	.	Berbagai	faktor	yang	senantiasa	
menjadi	penyebab	 fluktuasi	 nilia	 uang	 antara	 lain	goncangan	 –	
goncangan	 ekonomi	 seperti	 inflasi,	 guncangan	 sosial	 seperti	
konflik,	dan	berbagai	macam	bencana	alam.	

Ukuran	 pendapatan	merupakan	 salah	 satu	 kriteria	 dari	
BPS	 dan	 digunakan	 oleh	 Badan	 Pemberdayaan	 Kota	 Makassar	
(BPM)	 sebagai	 ukuran	 pada	 rumah	 tangga	 miskin	 di	 Kota	
Makassar.	 Katagorisasi	 rumah	 tangga	 	 miskin	 berdasarkan	
pendapatan	 rumah	 tangga	 	 perbulan,	 yaitu	 (a)	 sangat	 miskin	
kurang	dari	Rp	480.000,-	(empat	ratus	delapan	puluh	ribu	rupiah)	
(b)	miskin	antara	Rp	480.000,-	(empat	ratus	delapan	puluh	ribu	
rupiah)	–	Rp	700.000,-	(tujuh	ratus	ribu	rupiah)	Dan		(c)	hampir	
miskin	yaitu	lebih	dari	Rp	700.000,-	(tujuh	ratus	ribu	rupiah)	.		
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Dari	 limit	pendapatan	bulanan	yang	 telah	ditetapkan	di	
atas,	 maka	 penulis	 akan	 memaparkan	 pendapatan	 tiap	 –	 tiap	
kasus	 rumah	 tangga	untuk	melihat	apakah	pendapatan	mereka	
masuk	 dalam	 kategori	 miskin	 atau	 tidak?	 kalaulah	 ada	 yang	
masuk	dalam	kategori	miskin	dari	perspektif	pendapatan,	maka	
miskin	yang	seperti	apa?	

Pada	 kasus	Mawar	 yang	 bekerja	 sebagai	 pemulung	 dan	
peternak	bebek.	Dari	hasil	memulung	di	tiap	harinya,	Mawar	biasa	
mendapatkan	 10	 –	 15	 kg	 total	 berat	 pulungan	 yang	 dihargai	
sebesar	 Rp	 2.000,-	 (dua	 ribu	 rupiah)	 per	 kilogramnya.	 Karena	
pendapatan	 ini	 tidak	 pasti,	 artinya	 nilai	 nominal	 senantiasa	
fluktuatif	 maka	 pendapatannya	 berkisaran	 antara	 Rp.	 20.000,-	
(dua	puluh	ribu	rupiah)	sampai	30.000,-	(tiga	puluh	ribu	rupiah).	
Dengan	 estimasi	 masa	 kerja,	 yang	 menurut	 Mawar,	 seminggu	
biasanya	 hanya	 bekerja	 lima	 hari	 untuk	 mulung	 maka	 total	
penghasilan	 seminggu	 mencapai	 Rp	 100.000,-	 (seratus	 ribu	
rupiah)	 hingga	 Rp	 150.000,-	 (seratus	 lima	 puluh	 ribu	 rupiah)	
setiap	 minggu.	 Sehingga	 dari	 taksiran	 ini	 muncullah	 prediksi	
penghasilan	per	bulan	yang	nilainya	sebesar	Rp	400.000,-	(empat	
ratus	ribu	rupiah)	hingga	Rp	600.000,-	(enam	ratus	ribu	rupiah)	
setiap	bulannya.	

Kemudian,	 dari	 hasil	 kerja	 menjaga	 dan	 mengembang	
biakkan	bebek	 tetangga,	Mawar	 juga	mendapatkan	pendapatan	
yang	 tidak	 tetap.	 Lagi	 pula,	 pendapatan	 ini	 bukanlah	 dalam	
bentuk	uang	melainkan	dalam	bentuk	barang	sehingga	 taksiran	
harga	 yang	 cermat	 dan	 tepat	 dibutuhkan	 untuk	 memperoleh	
besaran	 ekonomis	 dari	 hasil	 kerjaan	 keduanya	 ini.	 Dari	 hasil	
wawancara	diketahui	bahwa	bebek	melahirkan	15	telur	per	dua	
bulannya.	Di	pasaran	 setiap	 telurnya	dihargai	Rp	2.000,-.	 Telur	
yang	 akan	 dijual	 biasanya	 13	 biji	 dan	 sisanya	 dibiarkan	 untuk	
dierami	induknya	untuk	menyambung	garis	keturunan	sehingga	
produktifitas	meningkat.	Sehingga	hasilnya	per	dua		bulan	(sekali	
bertelur)	mencapai	Rp	26.000,-	yang	dibagi	antara	pemilik	bebek	
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dengan	Mawar.	Pembagian	 ini	menurut	Mawar	hanya	dilandasi	
oleh	iktikad	baik	dari	pemilik	bebek	itu	dan	tidak	ada	semacam	
kontrak	kerja	maupun	kontrak	bagi	hasil.	Oleh	karena	itu,	karena	
rumit	 dan	 peliknya	 untuk	 menaksir	 pendapatan	 Mawar	 dari	
pekerjaannya	ini,	penulis	menaksir	sajalah	bahwa	pembagiannya	
sebesar	 50-50.	 Jadi	 pendapatan	Mawar	 per	 dua	 bulan	menjadi	
sekitar	 Rp	 13.000,-	 sehingga	 perbulannya	 menjadi	 sekitar	 Rp	
6.500,-.	

Dari	 pemaparan	 di	 atas	 tampak	 bahwa	 akumulasi	
pendapatan	dari	dua	bidang	pekerjaan	yang	digarap	oleh	Mawar	
mencapai	Rp	406.500,-	(empat	ratus	enam	ribu	lima	ratus	rupiah)	
hingga	Rp	606.500,-	 (enam	ratus	enam	ribu	 lima	ratus	rupiah).	
Catatan	penting	dari	akumulasi	taksiran	penghasilan	Mawar	per	
bulan	 ini	 hanya	 mencakup	 pendapatan	 di	 luar	 musim	 hujan.	
Karena,	pada	musim	hujan	Mawar	tidak	memulung	dengan	alasan	
yang	 telah	 dipaparkan	 pada	 deskripsi	 kasus.	 Jika	musim	 hujan	
tiba,	 maka	 Mawar	 beralih	 profesi	 menjadi	 pembantu	 rumah	
tangga	paruh	waktu	dengan	pendapatan	Rp	20.000,-	(dua	puluh	
ribu	rupiah)	per	harinya	dengan	waktu	kerja	setiap	hari.	Dari	data	
ini,	 penulis	 mentaksir	 pendapatan	 per	 bulan	Mawar	 dari	 hasil	
kerja	sebagai	pembantu	rumah	tangga	adalah	Rp	600.000,-	(enam	
ratus	 ribu	 rupiah)	 ditambah	 dari	 hasil	 beterrnak	 bebek	 yang	
besarannya	Rp	6.500,-	 (enam	ribu	 lima	ratus	rupiah)	mencapai	
Rp	606.500,-	(enam	ratus	enam	ribu	lima	ratus	rupiah).	Catatan	
penting	yang	kedua	adalah	 taksiran	pendapatan	rata	–	rata	per	
bulan	 ini	di	 luar	dari	kondisi	kalau	Mawar	terserang	sakit	yang	
tentu	saja	akan	berakibat	terhadap	berkurangnya	penghasilan.			

Kesimpulan	 dari	 pemaparan	 pendapatan	 pada	 kasus	
Mawar	di	atas	menempatkan	dirinya	sebagai	 “Keluarga	Miskin”	
berdasarkan	 kategori	 pendapatan	 keluarga	 miskin	 dari	 Badan	
Pemberdayaan	Kota	Makassar	(BPM).	

Kasus	kedua	adalah	Melati	yang	bekerja	sebagai	penjual	
pisang	 goreng	 dan	 paranormal.	 Usia	 Melati	 yang	 sudah	 tidak	
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muda	lagi	membuatnya	harus	beralih	ke	profesi	seperti	ini.	Pada	
awalnya	dia	bekerja	sebagai	tukang	cuci	baju	di	rumah	–	rumah	
orang.	 Melati	 memperoleh	 penghasilan	 dari	 menjual	 pisang	
goreng	 tiap	 harinya	 sebesar	 Rp	10.000,-	 (sepuluh	 ribu	 rupiah)	
dengan	 syarat	 bahwa	 jualannya	 laku	 semua	 atau	 sebesar	 Rp	
5.000,-	 (lima	 ribu	 rupiah)	 kalau	 jualannya	 sedang	 tidak	 laris.	
Maka,	dari	hasil	akumulasi	pendapatan	Melati	dari	menjual	pisang	
goreng	menjadi	maksimal	Rp	300.000,-	 (tiga	ratus	ribu	rupiah)	
atau	minimal	Rp	 150.000	 (seratus	 lima	 puluh	 ribu	 rupiah)	per	
bulannya.		

Dari	pekerjaannya	sebagai	paranormal,	yang	ada	adalah	
pemberian	bukan	penghasilan	dari	pekerjaan.	 Ini	karena	Melati	
memang	tidak	membebankan	biaya	atau	 tagihan	 terhadap	para	
pasiennya.	Pendirian	ini	merupakan	konsekuensi	dari	kontraknya	
dengan	 sang	 pemilik	 ilmu	 yang	 mengajarkan	 ilmu	 pengobatan	
kepada	Melati	lewat	jalur	yang	bersifat	mistis.	Akan	tetapi,	karena	
kita	menggunakan	istilah	pendapatan	dalam	arti	luas	yakni	segala	
sesuatu	yang	bernilai	ekonomis	dan	menambahn	harta	kekayaan	
maka	 itu	masuk	 ke	 dalam	 kategori	 pendapatan.	 Segala	macam	
pemberian,	 entah	 itu	 sedekah,	 infak	 dan	 sebagainya,	 maka	 itu	
tetaplah	masuk	 dalam	 kategori	 pendapatan	 karena	 berdampak	
pada	 akumulasi	 kekayaan	 pribadi.	 Ditambah	 lagi,	 karena	
pendapatan	 itu	 sifatnya	 kontinu	 atau	 berkesinambungan	 dari	
pekerjaan	 paranormal	 ini,	 maka	 layaklah	 segala	 macam	
pemerolehan	 dalam	 aktifitas	 ini	 masuk	 ke	 dalam	 kategori	
pendapatan.		

Sekarang	 penulis	 akan	 menaksir	 seberapa	 besar	
pendapatan	 Melati	 dari	 aktifitas	 paranormalnya	 ini	 setiap	
bulannya.	 Melati	 menuturkan	 bahwa	 ia	 biasa	 diberikan	 uang,	
sebagai	ucapan	 terima	kasih	dari	 pasiennya	 sebesar	Rp	5.000,-	
(lima	ribu	rupiah)	hingga	Rp	50.000,-	 (lima	puluh	ribu	rupiah).	
Jumlah	pasien	yang	datang	rata	–	rata	per	minggu	biasanya	dua	
orang	 kata	 Melati.	 Anggaplah	 dia	 menerima	 uang	 dari	 setiap	
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pasiennya	Rp.	20.000,-	 (dua	puluh	ribu	rupiah)	sehingga	dalam	
seminggu	mencapai	Rp	40.000,-	 (empat	puluh	ribu	rupiah)	dan	
per	 bulan	 mencapai	 Rp	 160.000,-	 (seratus	 enam	 puluh	 ribu	
rupiah).	Praanggapan	Rp	20.000,-	 (dua	puluh	ribu	rupiah)	 juga	
didasari	pertimbangan	kalau	si	pasien	memberikan	barang	bukan	
uang	yang	penulis	 taksir	harga	ekonomis	barang	 itu	kira	–	kira	
sebesar	itu.	

Setelah	memperoleh	besaran	–	besaran	di	atas	maka	totall	
akumulasi	pendapatan	Melati	dari	penjualan	pisang	goreng	dan	
pengobatan	 alternatif	 tiap	 bulannya	 minimal	 mencapai	 Rp	
310.000,-	 (tiga	 ratus	 sepuluh	 ribu	 rupiah)	 atau	 maksimal	
mencapai	 Rp	 460.000,-	 (empat	 ratus	 enam	puluh	 ribu	 rupiah).	
Angka	 ini	 menurut	 kategori	 pendapatan	 keluarga	 miskin	 dari	
Badan	 Pemberdayaan	 Kota	 Makassar	 (BPM)	 adalah	 “Keluarga	
Sangat	Miskin”	karena	di	bawah	angka	Rp	480.000,-	(empat	ratus	
delapan	puluh	ribu	rupiah).	

Kasus	 yang	 ketiga	 adalah	 janda	 Anggrek	 yang	 bekerja	
sebagai	penjual	 jagung	rebus	atau	semangka	potong	dan	buruh	
bangunan.	Anggrek	sehari	–	harinya	menjual	30	biji	Jagung	Rebus	
dengan	keuntungan	Rp	5.000,-	(lima	ribu	rupiah)	dengan	syarat	
semua	 jualannya	 laku	 semua	 dan	 biasanya	 paling	 rendah	
keuntungan	 yang	 diperoleh	 Rp	 3.000,-	 (tiga	 ribu	 rupiah).	 Dari	
hasil	keuntungan	harian	maka,	akumulasi	pendapatan	dikurangi	
modal	 mencapai	 minimal	 Rp	 90.000,-	 (sembilan	 puluh	 ribu	
rupiah)	 atau	 maksimal	 Rp	 150.000,-	 (seratus	 lima	 puluh	 ribu	
rupiah)	setiap	bulannya.	Ini	juga	sama	dengan	hasil	keuntungan	
yang	diperoleh	kalau	musim	kemarau	datang	di	mana	Anggrek	
menjual	semangka	potong.	

Kemudian	 dari	 hasil	 bekerja	 sebagai	 buruh	 bangunan,	
upah	yang	ia	terima	setiap	harinya	sebesar	Rp	30.000,-	(tiga	puluh	
ribu	rupiah).	Pekerjaan	ini	dilakukan	dengan	syarat	yakni,	kalau	
ada	 proyek	 pembangunan	 dan	 kondisi	 kesehatan	 lagi	
memungkinkan	 untuk	 bekerja.	 Mengingat	 ketatnya	 persaingan	
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untuk	memperoleh	pekerjaan	ini,	dimana	Anggrek	harus	bersaing	
dengan	 buruh	 laki	 –	 laki	 sedangkan	 ia	 adalah	 perempuan.	
Pekerjaan	 buruh	 bangunan	 memerlukan	 menguras	 banyak	
tenaga,	 keuletan	 dan	 ketekunan	 yang	 semua	 itu	 senantiasa	
disifatkan	pada	laki	–	 laki	yang	memang	dari	kondisi	 fisik	 lebih	
kuat	 daripada	 laki	 –	 laki.	 Biasanya	 pemborong	 juga	 malam	
mempekerjakan	perempuan	karena	 faktor	 tersebut.	Karena	hal	
ini,	 penulis	 lagi	 –	 lagi	 menemui	 kesulitan	 dalam	 menaksir	
pendapatan	per	bulan	dari	perempuan	 ini	mengingat	pekerjaan	
buruh	dilakukan	secara	serabutan	serta	tidak	ada	catatan	neraca	
pemasukan.	Kemudian	pada	saat	wawancara	dilakukan,	Anggrek	
sendiri	tidak	sedang	kerja	sebagai	buruh	karena	tidak	panggilan	
kerja	 dan	 sedang	 sakit	 rematik	 tuturnya.	 Oleh	 karena	 itu,	
pendapatan	dari	kerja	buruh	ini	tidak	penulis	masukkan	karena	
alasan	tersebut.	

Setelah	memperoleh	besaran	–	besaran	di	atas	maka	totall	
akumulasi	pendapatan	Anggrek	dari	penjualan	jagung	rebus	dan	
semangka	potong	 tiap	bulannya	minimal	mencapai	Rp	90.000,-	
(sembilan	 puluh	 ribu	 rupiah)	 atau	 maksimal	 mencapai	 Rp	
150.000,-	 (seratus	lima	 	puluh	ribu	rupiah).	Angka	 ini	menurut	
kategori	pendapatan	keluarga	miskin	dari	Badan	Pemberdayaan	
Kota	Makassar	(BPM)	adalah	“Keluarga	Sangat	Miskin”	karena	di	
bawah	 angka	 Rp	 480.000,-	 (empat	 ratus	 delapan	 puluh	 ribu	
rupiah).	

Kasus	 selanjutnya	 adalah	 janda	 Dahlia	 yang	 bekerja	
sebagai	 penjual	 sayur	 dan	 menyewakan	 kamar	 mandi	 umum.	
Dalam	hal	 jualan	sayur	dan	berbagai	macam	rempah	–	rempah,	
Dahlia	 biasanya	 memperoleh	 keuntungan	 sebesar	 Rp	 15.000,-	
(lima	belas	ribu	rupiah)	perhari	dan	kalau	jualannya	sedang	tidak	
laris	 maka	menjadi	 Rp	 10.000,-	 (sepuluh	 ribu	 rupiah)	 perhari.	
Akumulasi	 penghasilan	 ini	 menjadi	 total	 Rp	 450.000,-	 (empat	
ratus	lima	puluh	ribu	rupiah)	perhari	dan	kalau	sedang	tidak	laris	
menjadi	Rp	Rp	300.000,-	(tiga	ratus	ribu	rupiah)	perhari.	
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Kemudian	penghasilan	dari	penyewaan	kamar	mandi	dan	
toilet	 umum,	 Dahlia	 menetapkan	 tarif	 Rp	 1.000	 rupiah	 untuk	
sekali	mandi	dan	Rp	500,-	untuk	sekali	buang	air	besar.	Tidak	ada	
data	 pasti	 tentang	 jumlah	 konsumen	 tiap	 hari	 dan	 bulannya	
namun	Dahlia	mengatakan	paling	banter	ia	memperoleh	sekitar	
Rp	10.000,-	 (sepuluh	 ribu	 rupiah)	per	hari.	Nah,	 dari	 informasi	
tersebut	maka	penghasilan	dari	pekerjaan	ini	menapai	omzet	Rp	
300.000,-	(tiga	ratus	ribu	rupiah)	per	bulannya.		

Fenomena	 jenis	 pekerjaan	 ini	 tergolong	 sangat	 langka	
mengingat	kreatifitas	pekerjaan	ini	 jarang	ditemukan.	Lagi	pula,	
para	 konsumen	 pemakai	 jasa	 kamar	 mandi	 umum	 ini	 adalah	
orang	–	orang	yang	menurut	penuturan	Dahlia	memiliki	tingkat	
finansial	yang	setara	atau	di	bawahnya.	Ini	membuktikan	bahwa	
masyarakat	 sekitar	 pemukiman	 itu	 memiliki	 suatu	 kesadaran	
akan	pentingnya	kebersihan	badan	sehingga	rela	mengeluarkan	
uang	 untuk	 hanya	 untuk	 fasilitas	 mandi	 dan	 buang	 air	 besar.	
Mereka	 menganggap	 bahwa	 mandi	 harus	 dilakukan	 di	 tempat	
yang	bersih	dan	layak	serta	dengan	air	yang	bersih.	

	Setelah	memperoleh	besaran	–	besaran	di	atas	maka	total	
akumulasi	 pendapatan	 Dahlia	 dari	 menjual	 sayur	 mayur	 dan	
rempah	 –	 rempah	 serta	 penyewaan	 kamar	 mandi,	 maka	 tiap	
bulannya	 kira	 –kira	 minimal	 memperoleh	 Rp	 600.000,-	 (enam	
ratus	 ribu	 rupiah)	 atau	 kira	 –	 kira	 maksimal	 mencapai	 Rp	
750.000,-	(tujuh	ratus	lima	puluh	ribu	rupiah).	Angka	ini	menurut	
kategori	pendapatan	keluarga	miskin	dari	Badan	Pemberdayaan	
Kota	Makassar	(BPM)	tergolong	Miskin	kalau	pendapatan	Dahlia	
mencapai	titik	minimal	karena	angkanya	berkisaran	Rp	480.000,-	
(empat	 ratus	 delapan	 puluh	 ribu	 rupiah)	 sampai	 Rp	 700.000,-	
(tujuh	ratus	ribu	rupiah).	Akan	tetapi,	kalau	angkanya	mencapai	
titik	 taksiran	 maksimal	 atau	 lebih	 dari	 itu	 maka	 ia	 tergolong	
“Keluarga	 Hampir	 Miskin”	 karena	 nilainya	 berada	 di	 atas	 Rp	
700.000,-	(tujuh	ratus	ribu	rupiah).	
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Kasus	 yang	 terakhir	 adalah	 kasus	 Sakura	 yang	 bekerja	
sebagai	tukang	cuci	dan	tukang	parkir.	Dari	pekerjaannya	sebagai	
tukang	 cuci,	 ia	 memperoleh	 penghasilan	 sebanyak	 Rp	 70.000,-	
(tujuh	 puluh	 ribu	 rupiah)	 tiap	 minggunya.	 Berdasarkan	
pengakuannya,	Dahlia	sekarang	bekerja	sebagai	tukang	cuci	pada	
dua	keluarga.	 Ini	 berati	 penghasilannya	menjadi	 berlipat	ganda	
sehingga	menjadi	Rp	140.000	(seratus	empat	puluh	ribu	rupiah)	
setiap	minggunya.	Oleh	karena	itu,	tiap	bulan	Sakura	memperoleh	
uang	sebesar	Rp	560.000,-	(lima	ratus	enam	puluh	ribu	rupiah)	
dari	pekerjaannya	sebagai	tukang	cuci	baju.	

Sementara	 mengenai	 parkir,	 ia	 mengatakan	 bahwa	 ia	
biasa	 memperoleh	 uang	 sebesar	 Rp	 10.000,-	 (sepuluh	 ribu	
rupiah)	 hingga	 Rp	 15.000,-	 (lima	 belas	 ribu	 rupiah)	 setiap	
malamnya.	Karena	tidak	ada	data	yang	pasti	mengenai	rata	–	rata	
pendapatan	 Sakura	 sebagai	 tukang	 parkir,	 maka	 penulis	 akan	
mematok	harga	pendapatan	rata	–	rata	dari	titik	tengah,	yakni	Rp	
12.000,-	 (dua	 belas	 ribu	 rupiah)	 setiap	 malamnya.	 Jika	
dijumlahkan	 dengan	 hitungan	 hari	 setiap	 bulan	 maka	
pendapatannya	dari	bekerja	sebagai	tukang	parkir	mencapai	Rp	
360.000,-	(tiga	ratus	enam	puluh	ribu	rupiah).	

Dari	pemaparan	pendapatan	Sakura,	maka	kita	sudah	bisa	
mengakumulasi	total	pendapatannya	setiap	bulan.	Dari	menjadi	
tukang	cuci	sebanyak	Rp	560.000,-	(lima	ratus	enam	puluh	ribu	
rupiah)	 sedangkan	 dari	 menjadi	 tukang	 parkir	 sebesar	 Rp	
360.000,-	 (tiga	 ratus	 enam	 puluh	 ribu	 rupiah)	 sehingga	 total	
pendapatan	 perbulan	 Dahlia	 menjadi	 Rp	 920.000,-	 (sembilan	
ratus	 dua	 puluh	 ribu	 rupiah).	 Ini	 adalah	 angka	 pendapatan	
tertinggi	 dari	 semua	 pendapatan	 perempuan	 kepala	 rumah	
tangga	miskin	di	atas.	 Ini	menempatkan	Dahlia	berada	di	posisi	
puncak	 dari	 kelima	 orang	 perempuan	 yang	 dijadikan	 objek.	
Namun,	 yang	 patut	 digarisbawahi	 di	 sini	 adalah	 karena	 Sakura	
memiliki	tanggungan	tujuh	orang	anak.	Di	antara	ketujuh	orang	
anaknya	 hanya	 satu	 yang	 dapat	 produktif	 menghasilkan	 uang,	
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sedangkan	 sisanya	 hanya	 dapat	membantu	 atau	menggantikan	
Sakura	 saja	dalam	 bekerja.	 Total	 tanggungan	 enam	 orang	 anak	
menempatkannya	 berada	 pada	 posisi	 tertinggi	 dari	 segi	
banyaknya	 tanggungan	 diantara	 kelima	 perempuan	 yang	
dijadikan	objek	penelitian	ini.	

Kesimpulan	 dari	 pemaparan	 pendapatan	 pada	 kasus	
Sakura	di	atas	menempatkan	dirinya	sebagai	 “Keluarga	Hampir	
Miskin”	berdasarkan	kategori	 pendapatan	keluarga	miskin	dari	
Badan	Pemberdayaan	Kota	Makassar	(BPM).	

Ciri	 –	 ciri	 rendahnya	 pendapatan	 suatu	 keluarga	 juga	
dapat	 dilihat	 dari	 beberapa	 indikator.	 Jadi,	 tidak	 hanya	 total	
pendapatan	per	bulan	saja	melainkan	ada	sejumlah	karakteristik	
yang	 mengiringi	 penghasilan	 sehingga	 dengan	 pengamatan	
sekilas	 kita	 bisa	 menyimpulkan	 bahwa	 pendapatan	 suatu	
keluarga	 tergolong	 rendah	 dan	 miskin.	 Dari	 hasil	 pengamatan	
penulis	berken	kasus	–	kasus	di	atas	maka	terdapat	karakteristik	
tertentu	dan	khas	dari	keluarga	miskin	tersebut.	Karekaterisitik	
dan	kekhasan	tersebut	yakni:	kondisi	rumah	tempat	tinggal	yang	
kecil,	 terbuat	 dari	 kayu,	 bambu,	 atapnya	 dari	 daun	 nipah;	
dilengkapi	 sedikit	 perabot	 rumah	 tangga;	 sebuah	 ranjang	 tua,	
tikar,	beberapa	alat	masak,	dan	sedikit	peralatan	lainnya;	berdiri	
di	atas	tanah	orang	lain	seperti	dalam	kasus	Mawar,	Melati	dan	
Anggrek.	Tidak	mempunyai	 jamban	dan	kamar	mandi	atau	 ada	
tetapi	 kotor	 kecuali	 kasus	 Dahlia.	 Tidak	 mempunyai	 lahan	
garapan	 dan	 juga	 tidak	memiliki	 ternak	 peliharaan	 atau	 hanya	
beberapa	 ekor	 saja	 (ayam	atau	 itik).	 Pakaiannya	 sangat	 sedikit	
dan	 tua.	 Produktivitas	 tenaga	 kerja	 anggota	 keluarga	 sangat	
rendah:	kalau	bertani	lahannya	sempit	sekali	atau	gersang,	kalau	
tidak	 bertani,	 tidak	 atau	 sedikit	 sekali	menguasai	 produksinya,	
itulah	 yang	 pokok,	 dan	 seringkali	 kekayaan	 produktif	 satu	 –	
satunya	 adalah	 tenaga	 kerja	 anggota	 keluarga.	 Persediaan	 dan	
arus	 makanan	 dalam	 keluarga	 sedikit	 sekali,	 tidak	 menentu,	
musiman	dan	tidak	mencukupi.	Rumah	tangga	tergantung	kepada	
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seorang	 majikan	 yang	 kadang	 memberinya	 kerja	 atau	
penghasilan	sekadar	untuk	dapat	bertahan	hidup,	yang	dari	segi	
lain	 dapat	 dilihat	 sebagai	 cerminan	 dari	 daya	 tahan	 dan	
kekenyalan	dalam	mengarungi	arus	kehidupan	yang	keras.	Hasil	
kerja	berupa	sedikit	makanan	atau	uang,	biasanya	hanya	cukup	
untuk	 sekali	 makan	 atau	 persediaan	 sehari	 untuk	 semua	
penghuni	rumah.	Semua	anggota	keluarga	bekerja	semampunya,	
kecuali	 yang	 masih	 kecil,	 terlalu	 tua,	 cacat	 atau	 sakit	 parah.	
Anggota	keluarga	wanitanya	bekerja	mengurus	rumah	tangga	dan	
mencari	 penghasilan	 dengan	 bekerja	 di	 luar	 rumah.	 Tingkat	
pendapatan	 keluarga	 rendah	 dan	 pada	 musim	 paceklik	 lebih	
rendah	lagi,	sekiranya	masih	ada	sesuatu	yang	dapat	dikerjakan	
maka	akan	dikerjakan.				

Rendahnya	 pendapatan	 merupakan	 faktor	 yang	 paling	
menentukan	 dibandingkan	 faktor	 –	 faktor	 lainnya.	 Rendahnya	
pendapatan	 mengakibatkan	 lemahnya	 jasmani	 karena	
kekurangan	makan,	 yang	pada	gilirannya	menghasilkan	ukuran	
tubuh	yang	 lebih	kecil,	 kekurangan	gizi	menjadikan	daya	 tahan	
tubuh	 terhadap	 infeksi	 dan	 serangan	penyakit	 rendah,	 padahal	
tidak	 ada	uang	untuk	berobat	 ke	klinik	 atau	dokter;	 orang	pun	
tersisih	 karena	 tidak	mampu	membiayai	 sekolah,	membeli	 alat	
komunikasi	 dan	 transportasi,	 menyediakan	 ongkos	 untuk	
mencari	kerja,	atau	mempunyai	rumah	dan	tanah	milik	.	Kondisi	
kekurangan	materi	 ini	 tertama	 dilihat	 dari	 penghasilan	 sehari-
hari	 yang	 diperoleh	memang	 bisa	 dikatagorikan	 kepaa	 kondisi	
yang	cukup	memperhatikan	terutama	bils	dibandingkan	dengan	
kebutuhan-kebutuhan	 yang	 harus	 dipenuhi.	 Lanka	 yang	 sering	
diambil	 PKRT	 miskin	 untuk	 memenuhi	 berbagai	 kebutuhan	
keluarga	 dengan	 persedian	 keuangn	 yang	 minim	 adalah	
mengutamakan	 kepada	 pemenuhan	 kebutuhan	 keluaga	 yang	
menyangkut	dengan	keselamatan	jiwa	(nyawa)	.Dengan	kata	ain	,	
kebutuhan-kebutuhan	 selain	 makan,	 seperti	 pendidikan	 anak	
atau	membeli	 pakian,	 menjadi	 kebutuhan	 yang	 terpaksa	 harus	
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ditinggalkan	 karens	 uang	 keluarga	 Cuma	 cukup	 untuk	 makan	
bahakan	 untuk	 makan	 selalu	 kekurangan.	 Kekurangan	
pendapatan	 suatu	 rumah	 tangga	 juga	 bisa	 dilihat	 dari	 kondisi	
rumah	 yang	maih	 belum	 selesai	 terbuat	dari	 papan	 atau	 lantai	
tanah	atau	papan	didalamnya	belum	tersedia	barang-barang	yang	
layak	untuk	sebuah	rumah	seperti	kurs,	meja	atau	lainnya.	

Kondisi	 rendahnya	 pendapatan	 juga	 dipersulit	 dengan	
banyaknya	tanggungan	keluarga	sedangkan	yang	menjadi	tulang	
punggung	 hanya	 satu,	 sehingga	 uang	 yang	 dihasilkan	 selalu	
mengalami	kekurangan.		

b. Kelemahan	Fisik	
Indikator	 yang	 digunakan	 untuk	 mengetahui	 tingkat	

kelemahan	 fisik	 ialah	 tingkat	 kemampuan	 bekerja	 dari	 segi	
lamanya	 waktu	 kerja	 dan	 jenis	 pekerjaan.	 Rumah	 tangga	 yang	
lemah	jasmani	adalah	suatu	rumah	tangga	di	mana	lebih	banyak	
tanggungan	 keluarga	 daripada	 pencari	 nafkahnya.	 Tanggungan	
keluarga	terdiri	dari	anak	–	anak,	orang	tua	renta,	penderita	sakit	
atau	 cacat.	Dalam	 lima	kasus	di	 atas	 kita	dapat	melihat	dengan	
jelas	adanya	anggota	–	anggota	keluarga	yang	tidak	produktif	dan	
memang	belum	memasuki	usia	produktif.		

Pada	kasus	Mawar,	ada	5	(lima)	orang	anak	yang	harus	
dinafkahi.	 Mawar	 mengatakan	 bahwa	 fisiknya	 tidak	 mampu	
untuk	 mengurus	 semua	 anak	 yang	 memang	 masih	 belum	
memasuki	 usia	 produktif	 sambil	 bekerja	mencari	 nafkah	 untuk	
memenuhi	semua	keperluan	keluarga.	Maka,	tiga	dari	kelima	anak	
itu	nasibnya	berakhir	di	tangan	orang	 lain.	Maksudnya,	mereka	
dititipkan	kepada	orang	–	orang	yang	lebih	siap	dari	segi	fisik	dan	
finansial	 untuk	merawat,	 mendidik	 dan	menafkahi	 serta	 untuk	
memenuhi	 hak	 –	 hak	 mereka	 yang	 lainnya.	 Sisanya	 yang	 dua	
orang,	 yakni	 Mawar-Apel	 4	 dan	 Mawar-Apel	 5	 terpaksa	 dan	
dipaksa	 untuk	 membantu	 pekerjaan	 sehari	 –	 hari	 ibunya	 di	
tempat	 pemulungan	 dan	 menjadikan	 masa	 sosialisasi	 serta	
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pendidikan	 anak-anak	 tersebut	 	 menjadi	 tumbalnya	 demi	
menyambung	hidup.	

Pada	kasus	Melati,	ada	3	(tiga)	orang	tanggungan	hidup	
yang	mesti	ia	biayai	diluar	dirinya	sendiri.	Ketiga	orang	itu	adalah	
cucunya.	Sementara,	Melati	sendiri	dari	segi	umur	sudah	tua,	fisik	
sudah	sakit	–	sakitan.	Menurut	penuturan	Melati,	bahwa	ia	sudah	
tidak	 kuat	 untuk	 berjalan	 terlalu	 jauh,	 untuk	 mencuci,	 bahkan	
untuk	mengobati	pasien	lebih	dari	dua	orang	setiap	minggunya.	
Berhenti	bekerja	sebagai	tukang	cuci	dan	memutuskan	menjual	
pisang	 goreng	 menjadi	 logis.	 Pembagian	 tugas	 pun	 ditetapkan	
sesuai	dengan	kadar	kemampuan	masing	–	masing	antara	anggota	
penghuni	rumah.	Cucu	yang	tertua	bekerja	sebagai	buruh	harian,	
yang	kedua	dan	ketiga	bekerja	membantu	Melati	dalam	urusan	
rumah	 tangga	 dan	 berjualan.	 Akan	 tetapi,	 yang	 ketiga	 lebih	
beruntung	di	antara	yang	lainnya	karena	masih	bisa	merasakan	
manisnya	bangku	sekolah.	

Untuk	 kasus	 Anggrek,	 kelemahan	 fisik	 juga	 mulai	
menyerang.	 Padahal,	 salah	 satu	 pintu	 pemasukannya	 adalah	
pekerjaan	sebagai	buruh	bangunan.	Pada	saat	proses	penelitian	
lapangan	(wawancara)	sedang	berlangsung	terungkap	bahwa	si	
Anggrek	 menderita	 penyakit	 rematik.	 Kita	 ketahui	 bersama	
bahwa	 penyakit	 ini	 adalah	 salah	 satu	 musuh	 bebuyutan	 bagi	
orang	–	orang	yang	bekerja	dengan	mengandalkan	kekuatan	fisik.	
Untung	 saja,	 di	 dalam	 rumahnya	masih	 ada	 tiga	 orang	 anggota	
keluarga	yang	membantu	masalah	kelemahan	 fisik	 ini	 sehingga	
kesulitan	 finansial	 paling	 tidak	 dapat	 terminimalisir.	 Ada	
Anggrek-Durian	2	yang	bekerja	sebagai	pembantu	dan	suaminya	
yang	 bekerja	 sebagai	 buruh	 dan	 cucu	 Anggrek	 yang	 biasanya	
berkeliling	kompleks	untuk	menjajakan	dagangan	Anggrek	setiap	
harinya.				

Untuk	 kasus	 Dahlia,	 masalah	 kelemahan	 fisik	 tidak	
terlalu	menjadi	ganjalan	yang	begitu	berarti.	Menurut	pengakuan	
Dahlia,	penyakit	yang	dideritanya	hanyalah	penyakit	–	penyakit	
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biasa	saja	seperti	sakit	kepala,	demam	biasa	dan	sebagainya.	Satu	
–	satunya	penyakit	yang	paling	parah	adalah	penyakit	cacar	yang	
dideritanya	sewaktu	masih	kecil	yang	diderita	selama	hampir	dua	
tahun	 dan	 menyebabkannya	 untuk	 memutuskan	 berhenti	
sekolah.			

Dalam	 hal	 Sakura,	 hambatan	 –	 hambatan	 dari	 segi	
kelemahan	fisik	juga	kerapkali	menghantui.	Penyakit	yang	paling	
sering	menyerang	Sakura	adalah	demam	dan	masuk	angin.	Sakura	
mengatakan	 bahwa	 setiap	 malam	 ia	 harus	 begadang	 sampai	
malam	untuk	bekerja	sebagai	tukang	parkir.	Setelah	itu,	ia	harus	
bangun	lagi	pagi	–	pagi	untuk	pergi	bekerja	sebagai	tukang	cuci.	
Aktifitas	 ini	 sangat	 menguras	 tenaganya,	 bahkan	 terkadang	 ia	
mengatakan	 jikalau	 setelah	 pulang	 mencuci	 ia	 memanfaatkan	
waktu	 untuk	 tidur	 sejenak	 agar	 kondisinya	 kembali	 fit	 untuk	
keluar	pada	malam	hari	menjadi	tukang	parkir.	Jadi,	kelemahan	
fisik	yang	melanda	Sakura	bukanlah	kelemahan	fisik	bawaan	atau	
sejak	lahir,	melainkan	karena	faktor	kelelahan	akibat	padat	dan	
beratnya	 pekerjaan	 yang	 harus	 ia	 lakoni	 setiap	 harinya	 untuk	
memperoleh	uang	demi	menyambung	hidup	dirinya	dan	anak	–	
anaknya.		

Dari	 kasus	 –	 kasus	 di	 atas	 nampak	 bahwa	 ada	
ketergantungan	 terhadap	 para	 pencari	 nafkah	 yang	 menjadi	
karakteristik	 dari	 perempuan	 –	 perempuan	 di	 atas.	 Nisbah	
ketergantungan	 ini	 disebabkan	dari	 salah	 satu	keadaan	sebagai	
berikut:	rumah	tangga	dengan	kepala	keluarga	seorang	ibu	tanpa	
anak	 laki	 –	 laki	 yang	 bertanggung	 jawab	 mengurus	 anak,	
memasak,	mengambil	air,	mencari	kayu	bakar,	memasarkan;	dan	
tugas	 –	 tugas	 kerumahtanggaan	 umumnya	 sambil	 mencari	
kebutuhan	 hidup	 keluarga;	 atau	 suatu	 rumah	 tangga	 yang	
mempunyai	 banyak	 anak	 kecil	 yang	 perlu	 dirawat	 dan	 diberi	
makan	 tanpa	 mendatangkan	 penghasilan	 karena	 belum	 kuat	
bekerja;	 atau	 rumah	 tangga	dengan	 orang	 dewasa	 yang	 sakit	 –	
sakitan	 atau	 cacat	 karena	 penyakit	 atau	 cidera;	 atau	 karena	
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kematian	 anggota	 keluarga	 dewasa;	 atau	 suatu	 rumah	 tangga	
yang	 ditinggalkan	 oleh	 anggota	 keluarga	 dewasa	 yang	 pergi	
mencari	kerja	di	tempat	lain	untuk	melepaskan	diri	dari	 jeratan	
utang	atau	kehidupan	yang	sulit.		

Rumah	 tangga	miskin	 juga	 selalu	 kekurangan	 pangan	
pada	musim	 –	musim	 tertentu,	 anggota	 –	 anggota	 keluarganya	
lemah	jasmani	karena	parasit,	penyakit	atau	kurang	gizi.	Tetapi,	
kehamilan	 atau	 tingkat	 kelahiran	 bayi	 di	 dalam	 rumah	 tangga	
tersebut	 tinggi.	 Pada	 kasus	 Mawar	 dan	 Melati	 dengan	 9	
(sembilan)	anak,	Anggrek	dengan	5	(lima)	anak,	Dahlia	dengan	6	
(enam)	 orang	 anak	 sedangkan	 pada	 kasus	 Sakura	 dengan	 7	
(tujuh)	 orang	 anak.	 Bayi	 –	 bayi	 yang	 dilahirkan	 rata	 –	 rata	
mempunyai	berat	badan	di	bawah	normal	atau	meninggal	karena	
sakit	di	 usia	balita.	Hampir	 semua	anggota	keluarga	 rata	 –	 rata	
bertubuh	kecil	dengan	pertumbuhan	badan	yang	tidak	maksimal.	

Kelemahan	 jasmani	 suatu	 rumah	 tangga	 mendorong	
orang	 ke	 arah	 kemiskinan	 melalui	 beberapa	 cara:	 tingkat	
produktivitas	tenaga	kerja	sangat	rendah;	tidak	mampu	bekerja	
lebih	 lama;	 serta	 pengurangan	 atau	 kelemahan	 	 karena	 sakit.	
Tubuh	 yang	 lemah	 juga	 sering	 membuat	 seseorang	 tersisih	
karena	tidak	ada	waktu	atau	 tidak	kuat	mengikuti	pertemuan	–	
pertemuan	untuk	mendapatkan	informasi	dan	pengetahuan	baru	
yang	bermanfaat,	terutama	bagi	kaum	wanita	yang	berkewajiban	
mengurus	 anak	 –	 anak.	 Jasmani	 yang	 lemah	 memperpanjang	
kerentanan	 seseorang	 karena	 terbatasnya	 kemampuan	 untuk	
mengatasi	krisis	atau	keadaan	darurat,	misalnya	dengan	bekerja	
lebih	keras,	mencari	kegiatan	baru	atau	mencari	bantuan.	Tubuh	
yang	 lemah	menjadikan	 orang	merasa	 tidak	 berdaya,	 sehingga	
aspek	kesehatan,	seperti	pentakit	da	jenisnya	yang	di	derita	PKRT	
miski	 cukup	 bervariasi.	 Faktor	 usia	 secara	 langsung	 ikut	
mempengruhi	kondisi	 jasmani	rumah	tangga	miskin.	Umumnya	
yang	 muda	 tererang	 penyakit,	 mudah	 lelah	 dan	 kekuatan	 fisik	
menurun,	 lebih	 cendrung	 disebabkan	 usia	 tua	 dan	 pola	makan	
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yang	 tidak	 memenuhi	 standar	 gizi	 	 keluarga.	 Kenyataan	 ini	
menyiratkan	 bahwa	 kondisi	 kelemahan	 jasmani	 suatu	 PKRT	
miskin	 tidak	 semata-mata	 dilihat	 dari	 	 satu	 aspek	 yang	
mengindikasikan	secara	nyata	sebagai	kategori	lemah	jasmani.	

Kelemahan	fisik	pada	keluarga	miskin	tidak	akan	terjadi	
bila	 jenisnya	 pekerjaan	 yang	 dijalani	 tidak	 memakan	 banyak	
waktu	dan	 tenaga.	Namun	ralitas	yang	 terjadi	adalah	pekerjaan	
yang	 dijalani	 oleh	 kebanyakan	 rumah	 tangga	 miskin	 sangat	
menyerap	 tenaga	 dan	 waktu	 seperti	 pergi	 memuling	 dari	 jam	
12.00	pm	sampai	dengan	jam	24.00,	buruh	bangunan,	pedagang	
sayur	 keliling	 dengan	 mengendarai	 sepeda,	 dan	 mencuci	 dari	
rumah	kerumah.	

Akibat	 dari	 pekerjaan	 yang	 serabutan	 seperti	 ini	
keluargamiskin	 tidak	 bisa	 melaksnakan	 kegiatan	 lain	 seperti	
mencari	 bantuan,	 menceri	 informasi,	 mencari	 pekerjaan	
sampingan,	memperdalan	kerampilan,	berkunjung	pada	keluarga	
dan	lain-lain	

	
c. Keterasingan	

Keterasingan	 adalah	 tersisih	 dari	 arus	 kehidupan,	
tempat	 tinggal	 yang	 jauh	 sehingga	 kesulitan	 memperoleh	
bantuan-bantuan,	 layanan	 dan	 informasi	 dari	 pemerintah..	
Rumah	 tangga	 jenis	 ini	 terisolasi	 dari	 dunia	 luar.	 Tempat	
tinggalnya	 di	 daerah	 pinggiran,	 terpencil	 dari	 pusat	 keramaian	
dan	jalur	komunikasi,	atau	jauh	dari	pusat	perdagangan	dan	pusat	
informasi.	Pada	kasus	–	kasus	di	atas	 tidaklah	ada	kerakteristik	
seperti	 ini.	 Dari	 lima	 kasus	 keluarga	 miskin	 yang	 ada	 tampak	
bahwa	keterasingan	dari	pusat	keramaian	tidaklah	valid.	Arus	–	
arus	komunikasi	dan	transportasi	serta	titik	–	titik	perdagangan	
berada	di	dekat	lokasi	tempat	tinggal	dari	kelima	kasus	di	atas.		

Karakteristik	yang	kedua	dari	keterasingan	adalah	sering	
buta	huruf	dan	tanpa	televisi,	anggota	keluarga	 tidak	mendapat	
informasi	tentang	hal	–	hal	tentang	segala	sesuatu	yang	terjadi	di	
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lingkungannya.	 Hubungan	 logis	 dari	 karakteristik	 ini	 dengan	
karakteristik	di	atas	adalah,	karena	pada	masyarakat	miskin	yang	
hidup	 di	 tempat	 –	 tempat	 yang	 terpencil	 dari	 pusat	 keramaian	
sehingga	 menyebabkan	 arus	 informasi	 kurang.	 Kekurangan	
segala	macam	informasi	menempatkan	masyarakat	menjadi	tidak	
memahami	 arti	 “modernisasi”	 dari	 segala	 sisinya.	 Ini	 pada	
akhirnya	meninggalkan	mereka	dalam	keadaan	terbelakang.	 Ini	
berbeda	 dengan	 sikap	 yang	 apatis	 terhadap	 informasi.	
Perbedaanya	 adalah	 pada	 masyarakat	 miskin	 terpencil	 dan	
terisolasi	 memang	 karena	 kekurangan	 informasi	 sehingga	 aksi	
dan	 reaksi	 terhadap	 informasi	 tidak	 terjadi.	 Sedangkan	 pada	
masyarakat	miskin	yang	tidak	terpencil,	arus	informasi	diperoleh,	
tetapi	tidak	ada	reaksi	yang	muncul	untuk	menjawab	tantangan	
perkembangan	zaman.	Penyebabnya	bermacam	–	macam.		

Pada	lima	kasus	yang	ditelaah	di	atas,	mereka	termasuk	
dalam	 kategori	 masyarakat	 miskin	 perkotaan	 yang	 tidak	
terpencil.	 Adapun	 karena	 buta	 huruf	 dan	 tidak	 adanya	
kepemilikan	 terhadap	 berbagai	 macam	 teknologi	 yang	
menghubungkan	dengan	dunia	informasi	itu	karena	kerendahan	
pendapatan.	 Teori	 Robert	 Chambers,	 yang	memasukkan	 Isolasi	
geografis	 tidaklah	 memadai	 untuk	 menjelaskan	 isolasi	
sebagaimana	semestinya.	Yang	penulis	ajukan	pada	pembahasan	
isolasi	ini	haruslah	dimulai	dengan	karakteristik	isolasi	finansial.	
Isolasi	 finansial	 adalah	 ketidakberdayaan	 untuk	 memperoleh	
arus	 informasi	 disebabkan	 kapasitas	 finansial	 yang	 tidak	
memadai	 untuk	 memperolehnya.	 Oleh	 karena	 itu,	 di	 samping	
isolasi	 geografis	 ada	 juga	 yang	 dinamakan	 dengan	 isolasi	
finansial.		

Pada	kasus	Mawar,	Melati,	Anggrek	dan	Sakura,	sekolah	
baginya	 sewaktu	 kecil	 dianggap	 penting	 bagi	 masyarakat	 di	
sekitarnya.	 Tetapi	 penyebab	 ia	 tidak	 bersekolah	 bukan	 karena	
letak	 sekolah	 yang	 jauh	 atau	 karena	 pengetahuan	 masyarakat	
pada	saat	itu	mengenai	pentingnya	pendidikan	tidak	ada,	tetapi	
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disebabkan	 oleh	 ketidakmampuan	 finansial.	 Ini	 sangat	 erat	
kaitannya	 dengan	 rendahnya	 pendapatan	 karena	 menjadi	
konsekuensi	dari	pendapatan	yang	rendah.	Namun,	pada	Kasus	
Dahlia,	 terputusnya	 pendidikan	 bukan	 karena	 isolasi	 finansial,	
melainkan	karena	kelemahan	fisik.								

Isolasi	 finansial	 juga	menyebabkan	 anak	 –	 anak	 tidak	
sekolah	atau	pun	kalau	masuk	sekolah	umumnya	putus	sekolah.	
Dari	kasus	–	kasus	di	atas	nampak	bahwa	hanya	beberapa	dari	
anak	–	anak	dari	perempuan	–	perempuan	itu	yang	bisa	survive	
dari	keterisolasian	 jenis	 ini.	Pada	kasus	Mawar,	semua	anaknya	
yang	bersekolah,	 itu	karena	bantuan	dari	orang	–	orang	di	luar	
lingkungan	 rumah	 tangga	 dan.	 Ada	 pula	 bantuan	 –	 bantuan	
pendidikan	 dari	 pemerintah	 seperti	 pada	 cucu	 Melati	 dan	
Anggrek	serta	pada	sebagian	anak	–	anak	Dahlia	dan	Sakura.	

Dari	 perspektif	 isolasi	 atau	 keterasingan,	 ada	 pula	
karakteristik	 yang	 lain,	 yang,	 penulis	 menyebutnya	 dengan	
keterisolasian	atau	keterasingan	hubungan	 sosial.	Ciri	 –	 cirinya	
yakni,	para	keluarga	jarang	menerima	penyuluhan	dari	petugas	–	
petugas	sosial,	jarang	bepergian	dan	kalau	pun	bepergian	hanya	
untuk	 cari	 kerja	 atau	 meminta	 pertolongan	 kepada	 sanak	
keluarga,	 Mereka	 terikat	 pada	 tetangganya	 atau	 majikannya	
karena	 kewajiban	 terhadap	 seseorang	 yang	 menjadi	 sumber	
kehidupan,	 atau	 terikat	 utang,	 kebutuhan	 yang	mendesak,	 atau	
karena	memang	tidak	mempunyai	uang	untuk	bepergian.	Rumah	
tangga	 miskin	 ini	 tidak	 mempunyai	 kemauan	 keras	 untuk	
bepergian	,	baik	itu	kekanto	pemerintah	atau	tempat-tempat	lain	
menjadi	masalah	tersendri	yang	membuat	mereka	 terasing	dari	
dunia	luar	kehidupan	mereka.	

Isolasi	 atau	 keterasingan	 baik	 dari	 segi	 geografis,	
finansial	dan	hubungan	sosial	akan	menjadi	fondasi	kemiskinan.	
Relasinya	 dengan	 kemiskinan	 seperti:	 orang	 yang	 buta	 huruf	
menjauhkan	 mereka	 dari	 informasi	 yang	 mempunyai	 nilai	
ekonomi	 serta	 menutup	 kemungkinan	 masuk	 dalam	 daftar	
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penerima	 kredit	 perbankan	 dan	 lembaga	 pembiayaan	 lainnya,	
bergandengan	 dengan	 kelemahan	 jasmani,	 rumah	 tangga	 yang	
hidup	 terisolasi	 mungkin	 akan	 ditinggal	 pergi	 oleh	 anggota	
keluarga	 dewasa	 untuk	 mencari	 kerja	 ke	 tempat	 lain,	 Isolasi	
memperkuat	 kerentanan	dan	kerentanan	mengakibatkan	orang	
lebih	mudah	untuk	dipermainkan	oleh	orang	kuat.		

Pada	 kasus	 Dahlia	 dan	 Sakura	 ada	 semacam	
penyimpangan	 terhadap	 keterasingan.	 Budaya	 masyarakat	
perkotaan	kelas	menengah	ke	atas	telah	masuk	ke	dalam	keluarga	
ini.	Ini	tampak	pada	anak	kedua	Dahlia	yang	mengenakan	behel	
atau	 kawat	 gigi.	 Dahlia	 sendiri	 mengaku	 bahwa	 bukan	 dirinya	
yang	 membiayai	 pemasangan	 kawat	 gigi	 atau	 behel	
tersebut.Slaha	satu	gaya	hidup	remaja	golongan	menenga	keatas	
adalan	 memberikan	 perawatan	 kecantikan	 pada	 gusi	 dan	 gigi	
sehingga	mereka	memakai	 kawat	 gigi	 (behel)	dan	 juga	 sebagai	
fashion	di	kalangan	remaja	menandakan	statusnya.Penulis	dapat	
mengetahinya	dngan	baik	karena	 anak	penulis	memakai	 kawat	
gigi	yang	dipasang	pada	dokter	gigi	ahli	dengan	biaya	yang	cukup	
mahal	berkisar		rp,	10.000.000.	

	Menurut	 penuturan	 Dahlia,	 pemasangan	 behel	 itu	
dibiayai	 oleh	 teman	 anaknya.	 Dahlia	 mengatakan	 bahwa	
pergaulan	 anaknya	 lah	 yang	 ,	 itupun	 dia	 kutip	 dari	 penuturan	
anaknya,	dan	iya	pun	memepercayai	penuturan	anaknya.		Setiap	
malam	 anaknya	 sering	 keluar	 bersama	 teman	 –	 temannya.	
Kontrol	sossial	 dikalangan	Remaja	PKRT	miskin	 sangat	 longgar	
disebabkan	 oleh	 kurangnya	 waktu	 untuk	 mengontorol	 dan	
kelemahan	fisiknya.	

Fenomena	yang	kedua	adalah	pada	kasus	Sakura	yang	
ternyata	 telah	 melakukan	 operasi	 kecantikan.	 Ini	 terungkap	
setelah	 Sakura	 membeberkan	 kepada	 penulis	 bahwa	 ia	 telah	
melakukan	 operasi	 hidung	 dan	 dagu	 untuk	mempercantik	 dan	
memperindah	 bentuk	 wajahnya.	 Ia	 mengaku	 memperoleh	
informasi	berkenaan	dengan	operasi	seperti	ini	melalui	interaksi	
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dengan	 temannya.	 Sakura	 mengaku	 bahwa	 temannya	 ini	
bukanlah	warga	di	sini.	Ia	berkenalan	dengan	orang	ini	sewaktu	
bekerja	pada	sebuah	majikan	yang	dimana	 ia	dan	 temannya	 ini	
sama	–	sama	menjadi	pembantu	di	rumah	itu.		

Ini	menjadi	suatu	bentuk	penyimpangan	yang	lain	lagi	
dari	 teori	 lingkaran	 kemiskinan	 Robert	 Chambers.	 Adanya	
semacam	 imitasi	 dan	alienasi	 terhadap	kultur	kemiskinan	yang	
erat	 dengan	 keterasingan	 merupakan	 suatu	 bentuk	
penyimpangan.	 Masuknya	 gaya	 hidup	 seperti	 ini	 ke	 dalam	
masyarakat	 miskin	 mengindikasikan	 bahwa	 pada	 keluarga	 ini,	
arus	informasi	mengenai	perkembangan	budaya	dan	gaya	hidup	
tidak	sepenuhnya	tertutup	bagi	keluarga	miskin.	

	
d. Kerentanan	

Rumah	tangga	yang	rentan	adalah	rumah	tangga	yang	
sedikit	sekali	memiliki	penyangga	untuk	menghadapi	kebutuhan	
yang	mendadak.	 Kebutuhan	 sehari	 –	 hari	 dipenuhi	 dari	 sedikit	
uang	 persediaan,	 atau	 dengan	 mengurangi	 konsumsi,	
menukarkan	 barang	 atau	 meminjam	 dari	 kawan,	 keluarga,	
pedagang	atau	rentenir.		

Pada	kasus	Mawar,	 fenomena	kerentanan	yang	sangat	
erat	kaitannya	dengan	lilitan	kemiskinan	adalah	pinjaman	kepada	
rentenir.	 Mawar	 mengatakan	 bahwa	 dirinya	 tengah	 berutang	
kepada	seorang	rentenir	sebesar	Rp	400.000,-	(empat	ratus	ribu	
rupiah)	dengan	bungan	perbulan	sebesar	50%.	Angka	itu	seperti	
yang	penulis	dan	pembaca	pikirkan	adalah	yang	sangat	tidak	fair	
bagi	 sebuah	 bunga	 pinjaman	 dan	 sama	 sekali	 tidak	 dapat	
dibenarkan.	Pembahasan	lebih	lanjut	mengenai	utang	atau	kredit	
akan	 penulis	 paparkan	 pada	 judul	 strategi	 bertahan	 hidup.	
Kemudian	fenomena	kerentanan	yang	lain,	yang	menimpa	Mawar	
adalah	 ketidakmampuan	 dalam	 menghadapi	 berbagai	 macam	
guncangan	kehidupan	yang	seringkali	diterima	secara	 fatalistik.	
Pada	 pembahasan	 mengenai	 rendahnya	 pendapatan	 kita	 telah	
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memperoleh	angka	pendapatan	yang	menempatkan	Mawar	pada	
posisi	 miskin	 dalam	 status	 sosial	 finansial.	 Ini	 pada	 akhirnya	
menyebabkan	rumah	tangganya	akan	rentan	terhadap	berbagai	
guncangan	hidup.	

Pada	kasus	Melati,	Anggrek,	Dahlia	dan	Sakura	memiliki	
cara	 yang	 relatif	 hati	 –	 hati	 dengan	 berusaha	 menjauhi	 utang	
kepada	para	rentenir.	Langkah	antisipasi	dilakukan	dengan	cara	
bahu	 –	 membahu	 bersama	 dengan	 anggota	 rumah	 tangga	 lain	
yang	prodiktif	untuk	menutupi	segala	macam	kekurangan	akibat	
berbagai	 macam	 goncangan	 hidup.	 Sedapat	 mungkin	 mereka	
menghindari	 rentenir	 dan	 kalau	memang	mesti	 berutang	maka	
mereka	 membatasi	 nilainya	 dan	 meminjam	 kepada	 kerabat	 –	
kerabat	 atau	 tetangga	 –	 tetangga	 terdekat.	 Setidak	 –	 tidaknya	
hubungan	 kekerabatan,	 rasa	 persaudaraan	 dan	 belas	 kasih	
terhadap	 sesama	bisa	melunakkan	hati	 para	kreditur	 itu	untuk	
mengurangi	atau	bahkan	membebaskan	kewajiban	mereka	untuk	
membayar	utang.	 Ini	 tidak	seperti	 rentenir	 yang	memang	 sejak	
awal	 tidak	memiliki	niat	 untuk	 seperti	 itu	dan	bertujuan	untuk	
menarik	 keuntungan	 sebesar	 –	 besarnya.	 Mungkin,	 Mawar	
terjerat	 dengan	 rentenir	 disebabkan	 karena	 anggota	 rumah	
tangga	tidak	ada	yang	produktif	karena	memang	anak	–	anaknya	
masih	kecil	–	kecil,	berbeda	dengan	kasus	–	kasus	lainnya	yang	
telah	 mempunyai	 anggota	 keluarga	 yang	 telah	 memasuki	 usia	
produktif	 sehingga	 setidaknya	 dapat	 diandalkan	 untuk	
membantu	perekonomian	rumah	tangga.						

Pengurangan	 komsumsi	 juga	 dilakukan	 oleh	 setiap	
kasus	di	atas.	Ini	adalah	salah	satu	ciri	kerentanan	rumah	tangga.	
Naiknya	 harga	 barang	 –	 barang	 kebutuhan	 pokok	 yang	 tidak	
disertai	dengan	kapasitas	untuk	menghadapi	guncangan	seperti	
itu	 membuat	 mereka	 mau	 tidak	 mau	 harus	 berhemat.	
Pembahasan	 ini	 akan	 penulis	 bahas	 dalam	 bab	 guncangan	 –	
guncangan	dalam	kemiskinan.				
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Musibah	 dan	 kewajiban	 sosial	 –	 kegagalan	 panen,	
bencana	kelaparan,	kecelakaan,	penyakit,	kematian,	–	menjadikan	
rumah	tangga	tersebut	semakin	melarat.	Ini	sering	berarti	harus	
menjual	atau	menggadaikan	harta	kekayaan,	seperti	pada	kasus	
Melati	yang	menjual	becak	suaminya	untuk	memenuhi	kebutuhan	
dan	pada	kasus	Dahlia	yang	menjual	cicncin	kawinnya	sewaktu	
ingin	 membiayai	 biaya	 pengobatan	 suaminya.	 Kerentanan	
semakin	bertambah	pada	waktu	musim	hujan,	sewaktu	paceklik,	
atau	musim	kerja	 yang	bersamaan	dengan	datangnya	penyakit.	
Keluarga	sangat	rawan	dengan	penyakit	atau	kematian.	

Kerentanan	adalah	 salah	 satu	mata	 rantai	 yang	paling	
banyak	 mempunyai	 jalinan.	 Faktor	 ini	 berkaitan	 dengan	
rendahnya	 pendapatan	 karena	 orang	 terpaksa	 menjual	 dan	
menggadaikan	 kekayaan;	 berkaitan	 dengan	 kelemahan	 jasmani	
untuk	 menangani	 kelemahan	 darurat;	 waktu	 dan	 tenaga	
ditukarkan	 dengan	 uang;	 kaitannya	 dengan	 keterpencilan	
(isolasi)	 berupa	 sikap	 menyingkirkan	 diri	 –	 baik	 secara	 fisik	
(menyingkir	 ke	 tempat	 yang	 jauh)	 meupun	 secara	 sosial	
(menjauhi	 pergaulan)	 –	 akibat	 guncangan	 atau	 kejadian	 yang	
mendadak,	 serta	 kaitannya	 dengan	 ketergantungan	 terhadap	
majikan	atau	orang	yang	dijadikan	gantungan	hidupnya.	

	
e. Ketidakberdayaan	

Keluarga	 tidak	 berdaya	 bermakna	 buta	 hukum,	 jauh	
dari	bantuan	hukum,	padahal	harus	bersaing	untuk	mendapatkan	
pekerjaan	atau	pelayanan	pemerintah,	sehingga	menjadi	sasaran	
empuk	bagi	penyalahgunaan	kaum	yang	 lebih	kuat.	Kedudukan	
sosialnya	berada	di	tingkat	paling	bawah.	Kedudukannya	lemah	
dalam	 setiap	 perkara	 penggunaan	 tenaga	 kerja,	 menjual	 hasil	
produksi	 atau	 kekayaannya.	 Rumah	 tangga	 ini	 mudah	 diperas	
oleh	 rentenir,	 pedagang	 dan	 sebagainya.	 Menyadari	 kekuatan	
kaum	kaya	 serta	 sekutu	 –	 sekutunya,	 keluarga	 ini	menghindari	
politik	yang	dapat	mengancam	kelangsungan	hidupnya	dalam	hal	
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lapangan	 kerja,	 sewa	 –	 menyewa,	 permintaan	 pinjaman	 dan	
perlindungan	atas	dirinya.	Keluarga	ini	menyadari	bahwa	hanya	
dengan	memasrahkan	diri	dia	dapat	selamat.	

Akhirnya	 ketidakberdayaan	 mendorong	 proses	
pemiskinan	dalam	berbagai	bentuk,	antara	lain	yang	terpenting,	
adalah	pemerasan	oleh	kaum	yang	lebih	kuat.	Orang	yang	tidak	
berdaya,	 seringkali	 tidak	 berdaya	 atau	 tidak	mempunyai	 akses	
terhadap	bantuan	pemerintah,	setidak	–	tidaknya	terhalang	atau	
terhambat	 memperoleh	 bantuan	 hukum,	 serta	 membatasi	
kemampuannya	untuk	menuntut	upah	yang	layak	atau	menolak	
suku	 bunga;	 menempatkan	 dirinya	 selalu	 pada	 pihak	 yang	
dirugikan	pada	 setiap	 transaksi	 jual	 –	beli,	 dan	mereka	hampir	
tidak	mempunyai	pengaruh	apa	–	apa	terhadap	pemerintah	dalam	
mengambil	keputusan	tentang	pelayanan	dan	bantuan	yang	perlu	
diberikan	kepada	golongan	yang	lemah	itu	sendiri.	Faktor	ini	pun	
mendorong	 kelemahan	 jasmani,	 karena	 waktu	 dan	 tenaga	
dicurahkan	untuk	memperoleh	 akses,	 karena	 tenaga	digunakan	
untuk	 memenuhi	 kewajiban	 terhadap	 majikan,	 sehingga	
mengurangi	 waktu	 dan	 tenaga	 untuk	 pekerjaan	 rumah	 tangga	
atau	 mencari	 penghasilan	 lain;	 serta	 karena	 bantuan	 pangan	
untuk	mengatasi	kelaparan	seperti	bantuan	beras	miskin	(beras	
raskin	 yang	paling	banyak	diselewengkan	 jarena	ditimbun	oleh	
oknum	 –	 oknum	 yang	 tidak	 bertanggungjawab)	mungkin	 tidak	
sampai	 ke	 tujuannya	 disebabkan	 orang	 –	 orang	 yang	 berkuasa	
juga	menginginkan	bagian	mereka	 itu.	 Isolasi	 berkaitan	dengan	
ketidakberdayaan	 melalui	 ketidakmampuan	 mereka	 menarik	
bantuan	pemerintah,	sekolah,	petugas	lapangan	yang	cakap	atau	
sumberdaya	 lainnya.	 Orang	 yang	 tidak	 berdaya	 juga	 membuat	
orang	miskin	 lebih	 rentan	 terhadap	 tuntutan	membayar	 utang,	
terhadap	 ancaman	 hukuman	 atau	 denda,	 atau	 terhadap	
penyalahgunaan	wewenang	yang	merugikan	dirinya.	

Ketidakberdayaan	 lainnya	 yaitu	 rumah	 tangga	miskin	
tidak	mampu	menghindar	dar	pemerasan	oleh	kaum	yang	kuat,	
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tidk	ada	akses	terhadap	bantuan	pemerintah,	bantuan	hukum	dan	
bantuan	yang	lainnya,	tidak	mampu	menuntut	upah	yang	layak.	
Kecendrungan	besar	pada	orang	miskin	tidak	berdaya	dalam	diri	
mereka	misalnya	kurang	pengetahuan,	ketrampilan,	dan	adanya	
sistimrelasi	yang	berjalan	tidak	seimbang	.	

	
Guncangan	 	 yang	 Dihadapi	 Perempuan	 Kepala	 Rumah	 Tangga	
Miskin		

Masalah-masalah	yang	selain	melanda	PKRT	miskin	adala	
adanya	 guncangan-guncangan	 yang	 berasal	 dari	 luar	 	 yang	
mempengaruhi	 eksistensi	 mereka	 adalah	 masalah	 sosial	 yang	
berupa	guncangan	–	guncangan	yang	dihadapi	dalam	menjalani	
hidup	di	dunia	ini.	Sudah	tentu,	guncangan	ini	menempati	suatu	
posisi	 yang	 mengemuka	 dan	 membahayakan.	 Dalam	
kompleksitas	dan	keragaman	bentuknya,	 guncangan	kehidupan	
memainkan	 peran	 yang	 jahat	 dan	 sekaligus	 baik	 bagi	
kemanusiaan	 itu	 sendiri,	 karena	 pandangan	 manusia	 terhadap	
berbagai	 guncangan	 itu	 sendiri,	 mempengaruhi	 inti	 entitas	
sosialnya.		

		Hilangnya	 pasangan	 hidup	 (suami)	 adalah	 Guncangan	
hidup	 yang	 pertama	 yang	 menjadi	 sorotan	 adalah	 kehilangan	
pasangan	 hidup	 yang	 merupakan	 tempat	 bergantung	 dan	
tumpuan	ekonomi	keluarga.		

Ada	ungkapan	–	ungkapan	yang	menarik	mengenai	topik	
ini	 yang	 berhasil	 penulis	 catat	 dalam	 beberapa	 wawancara	
dengan	objek	Mawar,	yakni:	

“Setelah	bercerai	 dengan	Nanas,	 saya	sadar	klo	Apel	mi	
yang	paling	baek	diantara	semua....	awal	–	awal	kukenal	ki,	
saya	nda	sukaji	tapi	lama	–	lama	karena	perasaanku	suka	
sama	dia....	 sampai	 sekarang	 saya	masih	 ingat	 ji	 kodong	
masa	–	masaku	sama	dia....”	(Mawar)	
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Kalaulah	penulis	mengungkapkan	pernyataan	 itu	 secara	
realitas	bahwa	kehadiran	seorang	suami		ini	tidak	hanya	dialami	
oleh	 si	 Mawar,	 bahkan	 semua	 kasus	 yang	 dijadikan	 sampel	
penelitian	 ini	 merefleksikan	 hal	 serupa.	 Bayang	 –	 bayang	 sang	
suami	 yang	 telah	meninggalkan	para	perempuan	kepala	 rumah	
tangga	 ini	 kerap	 menghiasi	 khayalan	 dan	 imajinasi	 mereka.	
Sakura	mengatakan	berkenaan	dengan	kepergian	suaminya:	

“Pastimi	saya	sedih	bu’	soalnya	saya	ditinggal	suami	baru	
anak	 –	 anak	masih	 kecil	 –	 kecil....	 ada	 orang	 bilang	 klo	
suamiku	 jadi	 perampok,	 ada	 juga	 bilang	 kawinmi	 sama	
perempuan	lain,	ada	juga	yang	bilang	meninggalmi....	yah	
saya	 nda	 percaya	 klo	 blumpi	 saya	 liat	 dengan	 mata	
kepalaku	 apa	 yang	 na	 bilang	 orang,	 karna	 selama	 sama	
saya	baek-baek	ji	suamiku.”	
	
Dari	 jawaban	 –	 jawaban	 yang	 penulis	 rangkum	 dari	

wawancara,	 kelima	 perempuan	 itu	 mengatakan	 kurang	 lebih	
sebagai	 berikut:	 “kadang	 –	 kadang	 rinduka	 sama	 suamiku”.	
Menurut	 penulis,	 kemungkinan	 besar	 semua	 perempuan	 yang	
menjanda	akan	mengalami	fase	psikologis	ini	dengan	dua	syarat	
relatif	yakni,	tidak	adanya	perkawinan	lagi	dengan	lelaki	yang	lain	
setelah	 menjanda,	 atau	 kebahagiaan	 yang	 diberikan	 mantan	
suaminya	tidak	diperoleh	dari	lelaki	lain.			
	
Kenaikan	harga	barang	–	barang	kebutuhan	

Kenaikan	harga	barang-barang	kebutuhan	merupakan	
masalah	 yang	 kedua	 yang	merupakan	masalah	 ekonomi	 sangat	
erat	kaitannya	dengan	pelaku	pasar.	Kalaulah	guncangan	pertama	
yang	 dihadapi	 bersifat	 internal	 dari	 kepala	 rumah	 tangga	 itu	
sendiri,	 akan	 tetapi	 guncangan	 ini	 merupakan	 faktor	 eksternal	
yakni	 yang	 berasal	 dari	 luar.	 Pada	 guncangan	 internal,	 objek	
guncangan	 (masalah	 sosial	 itu	 sendiri)	 dan	 subjek	 guncangan	
(orang	 yang	 terkena	 guncangan)	 itu	 maninggal,	 dalam	 artian	
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tidak	ada	dualisme	dalam	realitasnya.	Sedangkan	pada	guncangan	
yang	 sifatnya	 eksternal	 terdapat	 dualisme	 antara	 objek	
guncangan	dan	subjek	guncangan,	dalam	artian	keduanya	adalah	
sesuatu	yang	berbeda	tetapi	kehadiran	yang	satu	mempengaruhi	
yang	 lainnya.	 Ketika	 harga	 kebutuhan	 sembako	 di	 mana-mana	
termasuk	 saat	 ini	 mengalami	 perubahan	 yang	 cukup	 besar.	
Perubahan	yang	ditandai	dengan	kenaikan	harga	sembako	yang	
mencekik.	Kenaikan	itu,	tidak	hanya	terjadi	terhadap	kebutuhan	
pokok	(primer),	tetapi	juga	pada	kebutuhan	sekunder	.	

Kenaikan	 harga	 ketika	 harga	 sembako	 semakin	 hari,	
semakin	 naik	 harganya,	 bukan	 pemerintah	 saja	 yang	 bingung	
memikirkan	 hal	 tersebut.	 Ibu-	 ibu	 rumah	 tangga	 terutama	
perempuan	 kepala	 rumah	 tangga	 yang	 berperan	 mengatur	
keuangan	 keluarga	 menjadi	 sangat	 kebingungan.	 Mereka	
kebingungan	berfikir	bagaimana	supaya	dapat	menghemat	dalam	
mengeluarkan	uang	secara	tepat	dan	efisien.	Karena	pendapatan	
dari	kelima	kasus	perempuan	kepala	rumah	tangga	miskin	yang	
serba	 pas-pasan,	 para	 perempuan	 ini	 terpaksa	 memutar	 otak.	
Mereka	 akan	 memikirkan	 bagaimana	 cara	 membagi	 segala	 hal	
dengan	pendapatan	yang	kecil	tersebut,	supaya	anak	mereka	bisa	
makan,	 bisa	 sekolah	 dan	 membiayai	 kebutuhan	 yang	 lainnya.	
Juntrungnya,	 dari	 kelima	 kasus	 di	 atas,	 para	 perempuan	 ini	
mengandalkan	 utang.	 Ketika	 dana	 itu	 tidak	 cukup	 serta	 harga	
barang	 kebutuhan	 pokok	 terus	 melambung,	 kaum	 ibu	 dan	
perempuan	kepala	rumah	tangga	juga	yang	paling	menderita.	

Dikatakan	 demikian,	 karena	 ketika	 harga	 sembako	
bergerak	 naik	 dan	 penghasilan	 keluarga	 minim,	 membuat	
kaum	perempuan	 kepala	 rumah	 tangga	 miskin	 harus	 mencari	
bekerja	 keras	 rezeki.	 Ketika	 perempuan	 harus	 mencari	 rezeki	
atau	 mencari	 nafkah,	 kebanyakan	 perempuan	 memiliki	
kemampuan	(	ilmu	dan	ketrampilan)	yang	terbatas	serta	kondisi	
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fisik	yang	terbatas	pula.	Akibat	dari	keterbatasan	ini,	usaha	yang	
dijalankan	 oleh	 kaum	 perempuanpun	 hanya	 pada	 usaha-usaha	
yang	 berskala	 kecil	 dan	mikro,	 bukan	 usaha-usaha	 skala	 besar.	
Kelima	 kasus	 perempuan	 kepala	 rumah	 tangga	 miskin	
merupakan	contoh	konkrit	yang	kita	lihat	tentang	kenyataan	ini.		

Penulis	melihat	cukup	banyak	perempuan	yang	saat	ini	
bekerja	di	 samping	harus	bertanggung	 jawab	mengurus	 rumah	
tangga.	Kita	bisa	melihat	usaha	atau	bisnis	yang	dijalankan	kaum	
perempuan	di	pasar-pasar	di	daerah	kita.	Semua	jenis	usaha	yang	
dijalankan	adalah	usaha	kecil	yang	hasilnya	juga	kecil.	Barangkali,	
para	 pembaca	 sering	 menyaksikannya	 di	 mana-mana.	 Karena	
tidak	 memiliki	 kemampuan	 berdagang	 atau	 modal	 untuk	
berdagang,	 banyak	 pula	 perempuan	 yang	 terpaksa	 menjadi	
pemulung	 seperti	 kasus	Mawar,	 buruh	 bangunan	 seperti	 kasus	
Anggrek	 dan	 bahkan	ada	 yang	 menjadi	 tukang	 parkir	 seperti	
dalam	 kasus	 Sakura.	 Ini	 dilakukan	 karena	 para	 perempuan	
tersebut	tidak	dapat	membeli	barang	–	barang	kebutuhan	pokok	
yang	harganya	mahal.	

Biasanya,	 kenaikan	 harga	 barang	 di	 pasaran	 adalah	
ketika	pemerintah	mengeluarkan	kebijakan	baru	 tentang	harga	
minyak,	harga	gas	serta	harga	barang	kebutuhan	pokok	lainnya.	
Kenaikan	harga	juga	sering	terjadi	pada	saat	perayaan	hari	suci	
atau	 hari	 besar	 agama.	 Bagi	 umat	 Islam	misalnya,	 bisa	melihat	
kala	 bulan	Ramadhan	tiba.	 Saat	 itulah	 harga	 barang	 naik	 tanpa	
terkendali	oleh	pemerintah.	Kenaikan	harga	terhadap	sembako,	
baik	itu	seperti	beras,	minyak	maupun	sayur-sayuran	yang	lainya.	
Kenaikan	 juga	 terjadi	 pada	 harga	 kebutuhan	 primer	 seperti	
pakaian.	Seringkali	 saat	menjelang	 lebaran	 kaum	 ibu	 juga	
mengeluh	ketika	mereka	membeli	untuk	anaknya	msing-masing.	
Untuk	memperjelas	 situasi	 kesengsaraan	 ini	penulis	 akan	kutip	
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kembali	 berbagai	 pernyataan	 dalam	 setiap	 kasus	 berkenaan	
dengan	masalah	ini:	

“Pernah	 hampir	 selama	 satu	minggu	 berturut	 –	 turut	
kami	sekeluarga	makan	nasi	garam....	 ini	terjadi	waktu	
Apel	sakit,	menjelang	kematiannya....	mau	diapa	soalnya	
kalau	 saya	yang	keluar	 cari	 kerja	 tidak	 ada	yang	urus	
anak	–	anak	karena	masih	kecil	–	kecil.”		(Mawar)	
	
“yah	berapa	 –	berapa	uang	yang	dipegang	 itulah	yang	
dipake	 belanja....	 kalau	 cuma	 cukup	 beli	 beras	 yah	 itu	
saja	 yang	 dimakan,	 kalau	 cukup	 beli	 ikan	 atau	 sayur	
syukur....	 kalau	 tidak	 ada	 uang	 terus	 utang	 belum	
terbayar		kami	tahan	lapar	saja”)	(Melati)	
	
“Penjual	–	penjual	di	pasar	kasi’	naik	harga	terlalu	mahal	
biasa....	 kalau	naik	harga,	 belanja	 saja	 seadanya....	 kalo	
naik	 harga	 jualan	 juga	 tambah	 sedikit	 karna	 harga	
jagung	juga	naik	bu.”	(Anggrek)	
	
“Saya	ini	penjual	sayur,	jadi	klo	naik	harga	sayur	di	pasar	
saya	juga	kasi	naik	harga....		tapi	biar	saya	kasi	naik	juga	
harga	jualan	tetap	susah	ji	saya	rasa	karna	biasanya	juga	
jualan	tidak	terlalu	laku	karna	terlalu	mahal.”	(Dahlia)	
	
“Wah	klo	barang	naik	saya	ini	jadi	tambah	susah....	harga	
barang	naik	tapi	gaji	saya	nda	naik	–	naik....	mau	minta	
gaji	naik	juga	nda	enak	sama	majikan,	jadi,	mau	nda	mau	
utang	 dulu	 sama	 majikan,	 tapi	 bu,	 saya	 senang	 pada	
bulan	 puasa	 banyak	 orang	 disekitar	 rumahku	 mau	
memberi	makan,	dan	majikanku	 lebih	memperhatikan	
pada	bulan	puasa”	(Sakura)		
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Yang	menjadi	pertanyaan	kita,	mengapa	harga	sembako	
kian	 naik?	 Haruskah	 harga	 sembako	 terus	 naik	 dan	 mahal?	
Mengapa	pemerintah	 tidak	menjaga	kestabilan	harga	sembako?	
Mengapa	 pula	 pemerintah	 cendrung	 menghapus	 subsidi	 dan	
memberikan	berbagai	jenis	bantuan	kepada	rakyat	miskin.	

	Pemerintah	 selalu	 saja	 berdalih	 demikian.	 Padahal,	
kenaikan	 harga	 barang	 dan	 jasa	 selama	 ini	 adalah	 karena	
keputusan	 pemerintah	 sendiri	 yang	 sangat	 merugikan	 orang	
miskin	 dan	 kaum	 perempuan.	 Misalnya	 kebijakan	 pemerintah	
mencabut	 subsidi	 BBM	 yang	 kemudian	 digantikan	 dengan	
pemberian	bantuan	tunai	langsung	(	BLT).	Mungkin	saja,	bantuan	
langsung	tunai	(BLT)	tersebut	dapat	membantu	orang	miskin	dan	
kaum	 perempuan	 miskin,	 tetapi	 harus	 mempertimbangkan	
kembali.	Walau	ada	BLT,	harga	barang	seperti	sembako	dan	lain-
lainnya	akan	tetap	naik.		

Bencana	 alam	 yang	 sering	 dihadapi	 oleh	 lima	 kasus	
perempuan	 kepala	 rumah	 tangga	 miskin	 ini	 adalah	 banjir	 dan	
musim	kemarau	yang	berkepanjangan.	Ini	karena	lokasi	tempat	
tinggal	mereka	memang	rawan	banjir.	

	Ketika	 musim	 hujan	 tiba,	 maka	 sebentar	 saja	 lokasi	
rumah	 ini	 terendam	 banjir	 terutama	 pada	 kasus	 Melati	 dan	
Anggrek	yang	rumahnya	berada	tepat	di	atas	kanal.	Banjir	ini	akan	
menyebabkan	 akses	 masuk	 dan	 keluar	 menjadi	 sangat	 sulit	
ditempuh.	Aktifitas	kerja	sebagai	penjual	pun	akan	terganggu	di	
mana	 jumlah	 pembeli	 semakin	 menurun.	 Penurunan	 jumlah	
pembeli	 mengakibatkan	 pula	 turunnya	 tingkat	 pendapatan.	
Kondisi	inilah	yang	turut	memperdalam	jurang	kemiskinan.	

Pada	 kasus	 Mawar,	 musim	 hujan	 merupakan	 musim	
yang	 menjengkelkan.	 Bagaimana	 tidak,	 musim	 hujan	 ini	
mengharuskan	 dirinya	 untuk	 tidak	 bekerja	 karena	 pekerjaan	
memulung	pusat	pembuangan	 limbah	dan	sampah	pada	musim	
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hujan	 terlalu	 beresiko.	 Resiko	 yang	 mesti	 dipikul	 adalah	
berkembang	 biaknya	 dengan	 cepat	 dan	 penularan	 kuman	 –	
kuman	di	tempat	itu.	Sering	Mawar	menderita	penyakit	kulit	dan	
demam	tinggi	karena	memaksakan	untuk	memulung	pada	waktu	
musim	hujan.	

Pada	kasus	Melati	musim	hujan	sangat	mempengaruhi	
pendapatan.	 Ia	 berkata	 bahwa	musim	 hujan	membuat	 pembeli	
jajanan	pisang	goreng	berkurang.	Tentu	saja,	mengingat	kawasan	
pemukiman	Melati	rawan	banjir.	Kita	patut	bertanya	apakah	ada	
orang	 yang	 rela	menerjang	 banjir	 hanya	 demi	membeli	 pisang	
goreng	?	

Pada	 kasus	 Anggrek,	 ketika	 musim	 hujan	 tiba	 ia	
mengambil	 manuver	 untuk	 mengubah	 barang	 dagangannya.	
Langkah	 ini	 untuk	 mengantisipasi	 permintaan	 pasar	 sehingga	
jualannya	yang	berupa	 jagung	 rebus	diubah	menjadi	 semangka	
potong.	 Pada	 kasus	 ini	 tampak	 bahwa	 pengalaman	 dalam	
berdagang,	 serta	 analisis	 konsumen	 yang	 cukup	
menginspirasinya	 Anggrek	 untuk	 menjual	 semangka.	 Penulis	
tidak	tahu	dengan	jelas	apa	hubungan	semangka	dengan	musim	
hujan	tetapi	yang	jelasnya	masyarakat	setempat	serta	langganan	
jajanannya	menyukai	semangka	kalau	musim	hujan	tuturnya.	

Pada	 kasus	 Anggrek	 musim	 hujan	 mempengaruhi	
pembeli	bukan	karena	berkurangnya	minat	terhadap	jualannya,	
akan	tetapi	karena	banjir	maka	jualannya	terkadang	menjadi	laku.	
Para	pembeli	termasuk	para	langganannya	menajadi	meningkat.	
Kecenderungan	masyarakat	setempat	kalau	musim	hujan	datang	
mereka	malas	ke	pasar	sehingga	mencari	alternatif	lain	yang	lebih	
mudah	 dan	 efisien	 daripada	 harus	 jauh	 –	 jauh	 ke	 pasar.	 Oleh	
karena	itu,	mereka	beralih	ke	warung	milik	Anggrek.	

Pada	 kasus	 Sakura,	 musim	 hujan	 membuat	
pekerjaannya	menjadi	bertumpuk.	Ia	mengatakan	bahwa	baju	–	
baju	 yang	 mesti	 dicucinya	 menjadi	 banyak	 dan	 pakaian	 yang	
dicucinya	harus	direndam	berhari	–	hari	dan	terkadang	direndam	
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ulang	karena	matahari	 yang	menjadi	sumber	pemanasan	untuk	
mengeringkan	baju	terhalang	karena	hujan.	Tetapi	bagi	majikan	
yang	 mempunyai	 mesin	 cuci	 tidak	 menjadi	 masalah	 katanya	
karena	 ia	 tinggal	 memasukkan	 pakaian	 yang	 sudah	 dicuci	 ke	
dalam	mesin	pengeringnya.	

Kemudian	pada	musim	kemarau	yang	berkepanjangan	
akan	menyebabkan	terbatasnya	kecukupan	dan	kelayakan	mutu	
pangan	berkaitan	erat	dengan	masalah	ketersediaan	pangan	(the	
availability	 of	 food),	 daya	 beli	 dan	 akses	 kepada	 pangan,	 dan	
ketergantungan	yang	tinggi	pada	salah	satu	jenis	pangan,	seperti	
beras	 misalnya.	 Di	 samping	 itu,	 perilaku	 dan	 budaya	 yang	
membedakan	 perlakuan	 dalam	 pengaturan	 dan	 pembagian	
makan	 antarangota	 keluarga	 juga	 berpengaruh	 terhadap	
pemenuhan	kecukupan	pangan.		

Secara	 khusus,	 gangguan	 kepada	 para	 perempuan	
kepala	rumah	tangga	miskin	telah	penulis	paparkan	pada	bagian	
perangkap	kemiskinan	di	topik	kelemahan	jasmani.	Adapun	pada	
pembahasan	 ini	 akan	 diulas	 lebih	 umum	 dan	 dapat	 dijadikan	
bahan	tambahan	bagi	pembahasan	pada	perangkap	kemiskinan	
yang	telah	lebih	dahulu	penulis	bahas.	

Sakit	adalah	guncangan	kehidupan	yang	melanda	PKRT	
miskinkarena	 ketika	 mereka	 sakit	 maka	 mereka	 tidak	 dapat	
bekerja	sengga	mereka	mendapat	guncangan	internal	Akibat	dari	
penyakit	 bagi	 simiskinan	ada	dua,	 pertama,	 bagi	 orang	 dewasa	
khususnya	 kepala	 rumah	 tangga,	 kehilangan	 tenaga	 atau	
menurunnya	 kemampuan	 untuk	 bekerja	 dan	 mendapatkan	
penghasilan,	 berarti	 menghentikan	 atau	 mengurangi	 arus	
makanan	dalam	rumah	tangga.	Rumah	tangga	yang	dikepalai	oleh	
seorang	wanita	lebih	rentan	lagi,	tetapi	bagi	keluarga	yang	agak	
besar	pun,	akibatnya	akan	parah	jika	lebih	dari	seorang	pencari	
nafkahnya	 mengalami	 gangguan	 kesehatan	 dan	 tidak	 sanggup	
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bekerja.	Akibat	kedua,	penyembuhan	kesehatan	selalu	memakan	
biaya,	 baik	 untuk	 pengobatan	 penyakit,	 persalinan	 ataupun	
cedera.	Dengan	pengobatan	tradisional	yang	bermacam	–	macam	
sekalipun,	 biayanya	 dapat	 besar	 juga.	 Untuk	 membayar	
paranormal,	 orang	 sering	 berutang	 atau	 dapat	 diganti	 dengan	
tenaga	serta	biaya	–	biaya	lainnya	seperti	transportasi	jika	lokasi	
sang	paranormal	berbeda	desa,	kabupaten,	kota.	Untuk	pergi	ke	
klinik	atau	rumah	sakit,	diperlukan	uang	untuk	ongkos	angkutan,	
obat	 –	 obatan,	 ongkos	perawatan	di	 rumah	 sakit,	 dan	makanan	
serta	 keperluan	 sehari	 –	 hari,	 baik	 bagi	 orang	 sakit	 maupun	
anggota	keluarga	yang	mengantar	dan	menemani.		

Apabila	 penyakit	 berbarengan	 dengan	 musim	 hujan,	
seperti	 banyak	 terjadi	 di	 negara	 tropis	 seperti	 Indonesia,	 pada	
saat	timbul	wabah	penyakit	muntaber,	malaria,	demam	berdarah,	
kudis,	 maka	 biaya	 produksi	 dan	 penghasilan	 yang	 hilang	 akan	
sangat	besar.	Begitu	pula,	para	pekerja	yang	bekerja	di	 lokasi	–	
lokasi	 yang	 rentan	 terhadap	wabah	 penyakit	 seperti	 pemulung	
dan	 buruh,	 maka	 masa	 –	 masa	 seperti	 itu	 merupakan	 sebuah	
cobaan	bagi	mereka.	

Penyakit	 yang	 berkepanjangan	 dapat	 betul	 –	 betul	
menyengsarakan.	 Wawancara	 yang	 dilakukan	 dengan	 kaum	
perempuan	kepala	rumah	tangga	miskin,	mengungkapkan	bahwa	
salah	satu	musibah	yang	menimpa	rumah	tangga	dimulai	dengan	
suami	 yang	 jatuh	 sakit.	 Karena	 penyakit	 yang	 terus	 menerus,	
maka	 harta	 kekayaan	 mulai	 dijual	 satu	 persatu	 untuk	 biaya	
pengobatan	 seperti	perhiasan	dan	 cincin.	Ketika	pada	 akhirnya	
suaminya	 meninggal,	 maka	 perempuan	 yang	 menjanda	 itu	
bersama	anak	–	anak	hidup	merana.	Demikian	pula	cedera	tubuh	
seperti	sakit	punggung,	anggota	badan	yang	patah,	otot	 terkilir,	
tangan	 atau	 kaki	 yang	 luka,	 dapat	 melemahkan	 kemampuan	
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bekerja	 dan	 kemampuan	 mencari	 penghasilan	 rumah	 tangga,	
sehingga	rumah	tangga	tersebut	jatuh	ke	dalam	kemiskinan.		

Program	 –	 program	 bantuan	 pemerintah	 dalam	 hal	
kesehatan	gratis	pun	 juga	 terbatas	bagi	penanganan	penyakit	–	
penyakit	 tertentu	yang	 tidak	memerlukan	biaya	perawatan	dan	
pengobatan	 besar.	 Bahkan,	 terkadang	 sebagian	 masyarakat	
miskin	tidak	terjangkau	oleh	bantuan	–	bantuan	seperti	ini	seperti	
dalam	kasus	Mawar	di	atas.	Adapun	yang	mendapat	pertolongan	
dari	pemerintah	biasanya	orang	–	orang	miskin	.	
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STRATEGI BERTAHAN HIDUP 
PEREMPUAN KEPALA RUMAH 
TANGGA MISKIN 

 

	
	

	

	

	

Aset	dan	Kapabiltas	
oser	 (1998:4-16)	 membuat	 kerangka	 analisis	 yang	
disebut	 “The	 Asset	 Vulnerability	 Framework”.	
Kerangka	 ini	 meliputi	 berbagai	 pengelolaan	 aset	

seperti;	 (1)	 Aset	 tenaga	 kerja	 (labour	 assets),	 misalnya	
meningkatkan	keterlibatan	wanita	dan	anak-anak	dalam	keluarga	
untuk	bekerja	membantu	ekonomi	rumah	tangga;	(2)	Aset	modal	
manusia	(human	capital	assets),	misalnya	memanfaatkan	status	
kesehatan	yang	dapat	menentukan	kapasitas	orang	untuk	bekerja	
atau	keterampilan	dan	pendidikan	yang	menentukan	kembalian	
atau	hasil	kerja		terhadap	tenaga	yang	dikeluarkannya;	(3)	Aset	
produktif	 (productive	 assets),	 misalnya	 menggunakan	 rumah,	
sawah,	ternak,	untuk	keperluan	hidupnya;	(4)	Aset	relasi	rumah	
tangga	 atau	 keluarga	 (household	 relation	 assets),	 misalnya	
memanfaatkan	 jaringan	 dan	 dukungan	 dari	 sistem	 keluarga	
besar,	kelompok	etnis,	migrasi	tenaga	kerja	dan	mekanisme	“uang	
kiriman”	 (remittance);	 (5)	 Aset	 modal	 sosial	 (social	 capital	
assets),	 misalnya	 memanfaatkan	 lembaga-lembaga	 sosial	 lokal,	
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arisan,	 dan	 pemberi	 kredit	 informal	 dalam	 proses	 dan	 sistem	
perekonomian	 keluarga.	 Sedangkan	 Kapabilitas	 menurut	 Sen	
yaitu	 bahwa	 orang	miskin	mempunyai	 kapabilitas	 dan	 potensi	
yang	 dapat	 dikembangkan	 dalam	 proses	 pertolongan	 dengan	
memanfaatkan	dan	memobilisasi	aset	dan	sumberdaya	yang	ada	
disekitarnya.	 Kapabilitas	 orang	 miskin	 adalah	 (1)	 kepablitas	
dalam	 memenuhi	 kebutuhan	 dasar;	 (2)	 kapabilitas	 dalam	
pelaksanaan	peran	sosial;	dan	(3)	kapabilitas	dalam	menghadapi	
goncangan	dan	tekanan.	Goncangan	dan	tekanan	yaitu	kenaikan	
harga	 Kebutuhan	pokok,	 BBM	 ,	 bencana	 alam,	 kebakaran,	 daya	
beli	masyarakat	menurun	dan	konflik/demo	yang	terjadi	dikota	
besar.	

	Berdasarkan	kerangka	analisis	Moser	dan	Sen	di	atas,	
maka	pembahasan	ihwal	topik	aset	dan	kapabilitas	akan	penulis	
konsentrasikan	 berdasarkan	 berbagai	 kategori	 kedua	 orang	
sosiolog	ini.	

Aset	 tenaga	 kerja	 (labour	 assets),	 misalnya	
meningkatkan	keterlibatan	wanita	dan	anak-anak	dalam	keluarga	
untuk	bekerja	membantu	ekonomi	rumah	tangga.	

Pada	 kasus	 Mawar,	 aset	 tenaga	 kerja	 yang	 terdapat	
yakni	dua	orang	anaknya	yaitu	Mawar-Apel	4	dan	Mawar-Apel	5.	
Sehari	 –	 harinya	 kedua	 anak	 ini	 membantu	 Mawar	 untuk	
memulung.	 Setiap	 harinya	 Mawar	 dengan	 mengendarai	 becak	
miliknya	bersama	kedua	anaknya	itu	pergi	ke	pasar	sentral	untuk	
memulung.	 Mawar	 yang	 mengemudikan	 becak	 dan	 kedua	
anaknya	di	atas	becak.	Sampai	di	 tempat	kerja,	ketiga	orang	 ini	
mulai	 bekerja	 bersama	 –	 sama	 untuk	 memilah	 dan	 memilih	
sampah	 –	 sampah	 plastik	 yang	 akan	 dibawa.	 Pekerjaan	 ini	
biasanya	dilakukan	lima	kali	dalam	seminggu.	

Pada	 kasus	Melati,	 yang	membantunya	 untuk	 bekerja	
adalah	ketiga	orang	cucunya.	Cucu	yang	paling	tua	bekerja	sebagai	
buruh	bangunan	untuk	membantu	membiayai	kebutuhan	sehari	
–	 hari.	 Cucu	 yang	 kedua	 biasanya	 membantu	 Melati	 untuk	
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mengerjakan	 berbagai	 macam	 pekerjaan	 rumah	 tangga	 seperti	
mencuci	 baju,	 memasak,	 menyiapkan	 jualan	 dan	 biasanya	
menggantikan	 Melati	 ke	 pasar	 untuk	 membeli	 pisang	 goreng	
kalau	Melati	 sedang	 tidak	 enak	 badan	 atau	 sakit.	 Biasa	 pula	 ia	
membantu	 sebagai	 penerjemah	 bahasa	 antara	 Melati	 dengan	
pasiennya	kalau	sedang	mengobati.	Ini	karena	Melati	tidak	terlalu	
fasih	 dalam	 berbahasa	 Indonesia	 sehingga	 menyulitkan	 bagi	
orang	–	orang	untuk	berinteraksi	dan	berkomunikasi	dengannya.	
Cucunya	yang	ketiga	membantu	Melati	menjaga	–	menjaga	jualan	
pisang	goreng	secara	bergantian	dengan	Melati	selepas	cucunya	
itu	pulang	sekolah.	

Pada	 kasus	 Anggrek,	 yang	 membantu	 perekonomian	
dalam	 rumah	 tangganya	 adalah	 Anggrek-Durian	 2	 beserta	
suaminya	 dan	 cucunya	 yang	 tertua.	 Anak	 keduanya	 ini	 bekerja	
sebagai	 pembantu	 rumah	 tangga	 paruh	 waktu	 sedangkan	
suaminya	bekerja	sebagai	buruh	bangunan.	Anak	Anggrek-Durian	
2	 yang	 paling	 tuan	 juga	membantu	 Anggrek	 untuk	menjajakan	
jualan	 jagung	 rebus	 atau	 semangka	 potong.	 Selepas	 pulang	
sekolah,	 cucunya	 itu	 diberi	 makan	 siang	 oleh	 Anggrek	 lalu	
berangkat	 dengan	 menenteng	 jualan	 keliling	 kompleks	 sekitar	
pemukiman	untuk	dijajakan	kepada	para	konsumen.	

Di	kasus	Dahlia,	yang	menjadi	aset	tenaga	kerja	(labour	
assets)	 adalah	 anak	 pertamanya.	 Dahlia-Rambutan	 1	 bekerja	
sebagai	 buruh	 bangunan	 untuk	 membantu	 perekonomian	
keluarga.	 Dahulu	 ada	 juga	 ayah	 Dahlia	 yang	 membantunya	
dengan	 bekerja	 menjual	 sayur	 keliling	 dengan	 menggunakan	
sepeda.	Akan	tetapi,	umurnya	yang	sudah	tua	serta	fisiknya	yang	
sudah	 tidak	 mampu	 lagi	 untuk	 menggayung	 sepeda	 maka	 ia	
terpaksa	 berhenti.	 Adapun	 anak	 –	 anaknya	 yang	 lain	 kecuali	
Dahlia-Rambutan	 3,	 hanya	 membantu	 Dahlia	 dalam	 menjaga	
warung	jualan	sayur	dan	kamar	mandi	yang	disewakan.	

Pada	 kasus	 Sakura,	 yang	 membantunya	 juga	 anak	
pertama	dan	anak	kedua.	Anak	pertamanya	yakni,	Sakura-Nangka	
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1	biasanya	menggantikan	Dahlia	mencuci	atau	menyeterika	baju	
di	rumah	majikannya	apabila	Dahlia	sedang	letih.	Sakura-Nangka	
1	 juga	 biasanya	 yang	 mengurus	 urusan	 rumah	 tangga	 seperti	
mengurus	 adik	 –	 adiknya	 yang	 masih	 kecil,	 memasak	 dan	
mencuci.	 Sedangkan	 Sakura-Nangka	 2	 bekerja	 sebagai	 payabo’	
(pemulung)	 seperti	 pekerjaan	 Mawar.	 Anaknya	 ini	 biasa	
memulung	di	pasar	Pa’baeng-Baeng	atau	di	tempat	pembuangan	
sampah	lain.	Hasil	pekerjaannya	ini	digunakan	untuk	memenuhi	
kebutuhannya	sendiri	dan	sisanya	untuk	keluarga.	

Aset	modal	manusia	 (human	 capital	 assets),	misalnya	
memanfaatkan	 status	 kesehatan	 yang	 dapat	 menentukan	
kapasitas	orang	untuk	bekerja	atau	keterampilan	dan	pendidikan	
yang	menentukan	kembalian	atau	hasil	kerja	(return)	 terhadap	
tenaga	yang	dikeluarkannya.		

Pada	 lima	 kasus	 perempuan	 kepala	 rumah	 tangga	
miskin	 yang	 diteliti,	 hanya	 Mawar,	 Melati	 dan	 Anggrek	 yang	
setidaknya	memiliki	 keterampilan	 khusus	 dalam	 bekerja.	 Pada	
Mawar,	 ia	 mempunyai	 keterampilan	 untuk	 beternak	 bebek	
sehingga	 ia	dipercayakan	 oleh	 tetangganya	 untuk	menjaga	dan	
memelihara	bebek	–	bebek	ternakannya.	

Pada	 kasus	 Melati,	 keterampilan	 yang	 dimilikinya	
adalah	 sejenis	 kemampuan	 supranatural.	 Ilmunya	 ini	
membuatnya	mampu	mengobati	berbagai	macam	penyakit	yang	
sifatnya	 sihir	 dan	 spiritual.	 Meskipun	 tidak	 mengenakan	 tarif	
biaya	pengobatan	dan	memberikannya	secara	cuma	–	cuma,	akan	
tetapi	 banyak	 diantara	 pasiennya	 yang	memberikan	 uang	 atau	
barang	–	barang	sebagai	rasa	terima	kasih	karena	telah	diobati.	
Jadi	 pemberian	 itu	 bersifat	 etis,	 dilandasi	 dengan	 iktikad	 baik	
bukan	bersifat	tagihan.	

Pada	 kasus	 Anggrek,	 kemampuan	 yang	 dimilikinya	
dalam	 hal	 bekerja	 sebagai	 tukang	 batu.	 Harus	 diakui	 bahwa	
bekerja	 sebagai	 buruh	 bukanlah	 hal	 yang	 gampang	 karena	
membutuhkan	 kecermatan	 dan	 hitung	 –	 hitungan	 dalam	
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membangun	 suatu	 gedung.	 Anggrek	mengatakan	 bahwa	 ia	 ahli	
dalam	pengecatan	dan	memplester	tembok.				

Aset	 produktif	 (productive	 assets),	 misalnya	
menggunakan	rumah,	sawah,	ternak,	untuk	keperluan	hidupnya.	
Dalam	lima	kasus	perempuan	kepala	rumah	tangga	miskin	di	atas,	
yang	 mempunyai	 aset	 produktif	 yang	 berupa	 barang	 hanyalah	
Mawar,	Anggrek,	Dahlia	dan	Sakura.		

Aset	 produktif	 Mawar	 berupa	 sebuah	 becak.	 Becak	
inilah	yang	digunakan	sehari	–	harinya	untuk	mengangkut	hasil	–	
hasil	 pulungan.	 Becak	 ini	 merupakan	warisan	 suami	 keduanya	
yang	telah	meninggal.	Sewaktu	hidup,	suami	keduanya	memang	
bekerja	sebagai	tukang	becak.		

Kemudian	 pada	 Anggrek	 yang	 menjadi	 aset	
produktifnya	adalah	sebuah	televisi	tua.	Meskipun	sudah	tua	dan	
nilai	ekonomisnya	sangat	rendah,	yang	penting	masih	bisa	dijual	
dan	laku	sehingga	uang	hasil	jualan	televisi	itu	bisa	dipergunakan	
untuk	keperluan	yang	mendesak	dan	tiba	–	tiba.		

Pada	kasus	Dahlia,	yang	menjadi	aset	produktif	adalah	
sebuah	sepeda	yang	dulu	digunakan	ayahnya	untuk	mengangkut	
jualan	 sayur.	 Barang	 –	 barang	 berharga	 lainnya	 adalah	 televisi	
dan	 pengeras	 suara.	 Aset	 produktifnya	 yang	 lain,	 yang	 dalam	
bentuk	 benda	 tidak	 bergerak	 adalah	 dua	 kamar	 mandi	 yang	
disewakan	dengan	tarif	Rp	1.000,-	 (seribu	rupiah)	untuk	sekali	
mandi.	Dan	yang	bisa	dibilang	mempunyai	skala	produktif	yang	
besar	bagi	Dahlia	adalah	rumah	pribadinya.	

Kemudian	tinjauan	pada	kasus	Sakura	memperlihatkan	
bahwa	 aset	 –	 aset	 yang	 produktif	 bagi	 dirinya	 dan	 rumah	
tangganya	 juga	 adalah	 rumah	 pribadinya,	 seperti	 Dahlia.	 Di	
samping	itu,	masih	ada	barang	–	barang	lain	seperti	televisi	dan	
handphone.		

Dari	 tinjauan	 secara	 umum	 berkenaan	 dengan	 aset	 –	
aset	 produktif	 para	 perempuan	 di	 atas,	 penulis	 melihat	 bahwa	
nilai	penghasilan	yang	dihasilkan	oleh	aset	–	aset	mereka	rendah.	
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Konsekuensinya,	 aset	 –	 aset	 ini	 hanya	 akan	 berdampak	 pada	
pemerolehan	 finansial	 yang	 hanya	 bisa	 untuk	 membiayai	
pembiayaan	rumah	tangga	jangka	pendek.		

Aset	 relasi	 rumah	 tangga	 atau	 keluarga	 (household	
relation	assets),	misalnya	memanfaatkan	jaringan	dan	dukungan	
dari	sistem	keluarga	besar,	kelompok	etnis,	migrasi	tenaga	kerja	
dan	mekanisme	“uang	kiriman”	(remittance).	

Pada	 kasus	 Mawar,	 aset	 jenis	 ini	 yang	 mempunyai	
peranan	 penting	 dalam	 mengurangi	 beban	 biaya	 sehari	 –	 hari	
yang	 mesti	 ditanggungnya.	 Ia	 memanfaatkan	 jaringan	
kekerabatan	 dengan	 keluarganya	 dengan	 cara	 memberikan	
anaknya	 untuk	 diadopsi	 oleh	mereka.	 Segala	 biaya	 pendidikan,	
makanan,	 pakaian	 dan	 yang	 lainnya	 praktis	 ditanggung	 oleh	
keluarganya	 yang	 mengadopsi	 anaknya.	 Total	 ada	 tiga	 orang	
anaknya	 yang	 diadopsi.	 Semua	 anaknya	 yang	 diadopsi	 berasal	
dari	pernikahan	kedua,	yakni	dengan	Apel.	Anak	pertamanya	dari	
Apel,	 yakni	 Mawar-Apel	 1	 diadopsi	 oleh	 tantenya	 di	 Takalar.	
Mawar-Apel	2	dititipkan	oleh	Mawar	ke	panti	asuhan	melalui	jasa	
dari	keluarganya.	Kemudian	Mawar-Apel	5	diadopsi	oleh	pak	RT	
setempat.	

Pada	kasus	Melati	tidak	ada	jaringan	keluarga	yang	bisa	
diandalkan.	 Malahan,	 ketiga	 orang	 anaknya	 membebankan	
tanggungan	kepadanya	berupa	tiga	orang	cucu.	

Pada	kasus	Anggrek,	anak	kelimanya	dititipkan	kepada	
tantenya	 di	 Jeneponto.	 Anggrek-Durian	 5	 dipercayakan	 oleh	
tantenya	 untuk	 menggarap	 lahan	 pertanian	 di	 kabupaten	
Jeneponto.	 Oleh	 karena	 itu,	 anak	 kelimanya	 ini	 secara	 praktis	
telah	 bekerja	 dan	mampu	 untuk	memenuhi	 kebutuhan	 dirinya	
sendiri	melalui	hasil	bertaninya.		

Pada	 kasus	 Dahlia	 dan	 Sakura,	 peneliti	 tidak	
menemukan	adanya	aset	semacam	ini.	Kedua	perempuan	ini	dan	
juga	Melati,	bekerja	secara	mandiri	dalam	memenuhi	kebutuhan	
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ekonomi	rumah	tangga	mereka	masing	–	masing	tanpa	bantuan	
pihak	keluarga	maupun	relasi	

Aset	 modal	 sosial	 (social	 capital	 assets),	 misalnya	
memanfaatkan	lembaga-lembaga	sosial	lokal,	arisan,	dan	pemberi	
kredit	informal	dalam	proses	dan	sistem	perekonomian	keluarga.	

Aset	 modal	 sosial	 pada	 kasus	 Mawar	 adalah	 juragan	
sampah,	 yakni	 orang	 yang	 membeli	 hasil	 pulungan	 Mawar.	
Biasanya	 Mawar	 sebelum	 berangkat	 kerja	 mengambil	 uang	
terlebih	 dahulu	 sebelum	menyerahkan	 hasil	 pulungannya	pada	
hari	itu.	Nanti	setelah	pulang	memulung,	barulah	pulungannya	itu	
ditimbang	dan	dinilai	harganya.	Apabila	harga	hasil	pulungan	itu	
melebihi	 uang	 yang	 diambil	 Mawar	 pada	 pagi	 hari	 sebelum	
berangkat	kerja,	maka	sisa	harga	itu	diserahkan	kepada	Mawar.	
Apabila	terjadi	kebalikannya,	maka	sisa	utang	itu	akan	dipotong	
dengan	 nilai	 harga	 pulungan	 yang	 di	 dapatkan	 Mawar	 besok	
harinya.	 Menurut	 penulis,	 Ini	 adalah	 salah	 satu	 strategi	 dari	
juragan	itu	agar	para	pemulung	itu	tidak	beralih	ke	juragan	lain.	
Dengan	memberikan	 uang	muka,	 maka	 pemulung	 akan	 terikat	
untuk	menjual	hasil	pulungannya	kepada	dia.	Ada	pula	rentenir	
tempat	 Mawar	 biasa	 meminjam	 uang.	 Kemudian	 aset	 modal	
sosiani	yang	ketiga	kata	Mawar	adalah	bantuan	–	bantuan	sosial	
dari	 pemerintah	 seperti	 tabung	 gas	 Elpiji	 3	 kg,	 beras	 miskin	
(raskin)	dan	sebagainya.	

Pada	 kasus	 Melati,	 Anggrek,Dahlia	 dan	 Sakura,	 yang	
menjadi	 tumpuan	 juga	 hampir	 sama	 dengan	 yang	 terjadi	 pada	
kasus	 Mawar,	 yakni	 aset	 modal	 sosial	 mereka	 juga	 berupa	
pemberian	kredit	informal.	Perbedaannya	ada	pada	skala	kredit	
yang	diberikan.	Pada	ketiga	kasus,	kredit	yang	diajukan	nilainya	
kecil	 dan	 berkonsekuensi	 kecil,	 sedangkan	 pada	 kasus	Mawar,	
kredit	 yang	 diajukan	 nilainya	 besar	 dan	 konsekuensinya	 juga	
besar.	

Kemudian	 salah	 satu	 pilar	 penting	 yang	 menjadi	
penyokong	rumah	tangga	kelima	perempuan	ini	adalah	bantuan	
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dari	pemerintah.	Bantuan	–	bantuan	ini	berupa	pendidikan	gratis	
bagi	 sebagian	 anak	 –	 anak	mereka	 dan	 khusus	 buat	 Melati	 ini	
sangat	membantu	bagi	pendidikan	cucunya.	Bantuan	–	bantuan	
yang	 lain	 seperti	 tabung	 gas	 Elpiji	 3	 kg	 yang	 oleh	 tiga	 orang	
perempuan,	yakni	Mawar,	Melati	dan	Anggrek	dijual	kembali	dan	
lebih	memilih	untuk	memakai	kompor	berbahan	bakar	kayu.	Ada	
juga	bantuan	–	bantuan	sosial	lain	dari	pemerintah	seperti	beras	
miskin	 (raskin)	 meskipun	 pada	 saat	 sekarang	 ini	 menurut	
penuturan	mereka	sudah	sangat	jarang	mereka	terima.	

Kapabilitas	 dalam	 menjangkau	 kebutuhan	 dasar	 	 itu	
terbagi	menjadi	beberapa	macam	jenisnya.	Yang	akan	kita	bahas	
di	 sini	 adalah	 makanan,	 tempat	 tinggal,	 pendidikan	 dan	
kesehatan.	

Pada	 kasus	 Mawar,	 makanan	 yang	 dapat	 dijangkau	
untuk	memenuhi	 kebutuhan	dasarnya	hanyalah	dua	 liter	beras	
perhari	untuk	kebutuhan	keluarga,	serta	satu	macam	sayur,	atau	
sayur	 biasanya	 digantikan	 dengan	 mi	 instan	 dua	 bungkus	 per	
harinya	 dan	 dengan	 telur	 goreng/rebus	 dua	 biji	 kalau	 malam.	
Dalam	kasus	ini	hanya	ada	dua	menu	yakni	nasi	dan	mi	instan	atau	
nasi	 dan	 telur.	 Kemudian	 mengenai	 kebutuhan	 air	 minum	
seharinya	 ia	 membeli	 air	 ledeng	 kepada	 seorang	 pengecer	 air	
ledeng	 seharga	Rp.	 1000,-	 (seribu	 rupiah)	 per	 jerigen	 5	 (lima)	
liter.	 Dua	 jerigen	 air	 bersih	 sudah	 bisa	 dimanfaatkan	 untuk	
keperluan	 konsumsi	 dan	 lainnya	 selama	 satu	 hari	 menurut	
Mawar.	 Inilah	 kebutuhan	 makanan	 keluarga	 Mawar	 setiap	
harinya.		

Kemudian	mengenai	tempat	tinggal,	Mawar	tinggal	dan	
mendirikan	rumahnya	di	atas	tanah	orang	lain.	Pemilik	tanah	itu	
bernama	 Alwi	 yang	 merupakan	 seorang	 pengusaha	 kaya	 yang	
berdomisili	 di	 Jakarta.	 Tembok	 pekarangannya	 terbuat	 dari	
bahan	kayu	dan	seng	yang	tersusun	acak	–	acakan,	disambungkan	
seadanya	dan	membentuk	pola	persegi	sehingga	tampak	bahwa	
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tembok	pekarangan	sama	sekali	ada	nilai	artifisialnya.	Halaman	
rumah	kira	–	kira	ukurannya	8	x	8	m2.	Ketika	memasuki	halaman	
rumah,	 tampak	 botol	 –	 botol	 plastik	 kemasan	air	mineral	 yang	
bertumpuk	di	bagian	kiri	dekat	pintu	masuk.	Tampak	pula	sumur	
di	sebelah	kiri	dan	beberapa	ekor	bebek	yang	berkeliaran	ke	sana	
kemari.	 Ada	 juga	 terlihat	 kayu	 –	 kayu	 bekas	 pembakaran.	
Mungkin	digunakan	untuk	memasak,	karena	di	atasnya	ada	alas	
yang	 berdiri	 sebuah	 panci.	 Rumahnya	 hanya	 seluas	 5	 x	 5	 m2.	
Lantainya	 tidak	 di	 plester	 dari	 bahan	 beton	 (semen)	 maupun	
tehel	dan	hanya	berupa	tanah	yang	dialas	dengan	tarpal	plastik.	
Di	situ	berdirilah	sebuah	rumah	yang	tingginya	kurang	lebih	dua	
meter	yang	pondasinya	terbuat	dari	papan	yang	beratapkan	seng.	
Di	 dalamnya	 ada	 dua	 buah	 kasur	 kecil	 dan	 sebuah	 meja	 dan	
lemari.	Ada	juga	sebuah	lampu	yang	digunkan	oleh	Mawar.	

Kapabilitas	 dalam	 menjangkau	 makanan	 pada	 kasus	
Melati,	 hanyalah	 mampu	 untuk	 membeli	 beras	 1	 (satu)	 liter	
perhari	 untuk	 dikonsumsi	 semua	 penghuni	 rumahnya	 yang	
berjumlah	4	(empat)	orang.	Dari	pembelian	beras	itu	hanya	cukup	
untuk	dikonsumsi	satu	kali	dalam	sehari.	Mereka	biasanya	makan	
dengan	tahu	atau	tempe	goreng	atau	biasanya	dengan	sayur	yang	
dimasak	 dengan	 kompor	 berbahan	dasar	 kayu	 yang	 terletak	di	
depan	 rumahnya.	 Jarang	 sekali	 mereka	 makan	 dua	 kali	 dalam	
sehari.	Kalau	penghasilan	lagi	minim,	Melati	mengatakan	bahwa	
mereka	 hanya	 memakan	 nasi,	 garam	 dan	 sambal.	 Melati	
mengatakan	 bahwa	 kalau	 dalam	 sehari	 makan	 dua	 kali	 atau	
makan	ikan	kami	sudah	sangat	bersyukur.	Berkenaan	dengan	air	
bersih	 yang	 biasanya	 digunakan	 untuk	 minum	 dan	 memasak,	
Melati	mengatakan	bahwa	itu	berasal	dari	air	yang	dibeli	melalui	
pengecer	air	yang	agak	jauh	dari	rumah.	Biaya	yang	dikeluarkan	
adalah	Rp.	2.500	(dua	ribu	lima	rupiah)	untuk	80	(delapan	puluh)	
liter	 air	 ledeng.	 Biasanya	 yang	 pergi	 membeli	 adalah	 cucunya	
yang	 laki	 –	 laki	 karena	 jaraknya	 yang	 cukup	 jauh	 dari	 rumah	
Melati	dengan	meminjam	becak	 tetangga	yang	biasa	digunakan	
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untuk	 memulung.	 Kualitas	 airnya	 menurut	 Melati	 bagus	 dan	
selama	mengkonsumsinya	tidak	merasakan	sakit	atau	hal	apapun	
dari	air	itu.	Biasanya	80	(delapan	puluh)	liter	air	ledeng	itu	dapat	
digunakan	untuk	pemakaian	selama	4	(empat)	hari.	

Data	selanjutnya	berkenaan	dengan	rumah	atau	tempat	
tinggal	Melati.	Rumah	Melati	juga	berdiri	di	atas	tanah	orang	lain	
seperti	Mawar,	dan	pemiliknya	sama	dengan	pemilik	tanah	rumah	
Mawar,	karena	memang	masih	satu	lokasi	dengan	Mawar.	Dalam	
pandangan	peneliti,	memang	rumah	Melati	seperti	yang	tampak	
pada	 penglihatan	 peneliti	 sangatlah	 tidak	 layak	 huni.	 Mungkin	
inilah	 sebabnya	 mengapa	 ia	 menyuruh	 peneliti	 untuk	
memperhatikannya	 langsung	 lalu	 memberikan	 penilaian.	 Bagi	
Melati	 rumah	 itu	 sudah	 tidak	 layak,	 lantas	 kalau	 bagi	 Melati	
sendiri	sudah	tidak	layak	bagaimana	dengan	peneliti	sendiri	yang	
senantiasa	berada	di	dalam	rumah	yang	luas,	kokoh,	dan	bernilai	
estetika	?.	Rumah	 itu	hanya	berukuran	5	x	5	meter	persegi	dan	
sebagiannya	 berdiri	 di	 atas	 kanal.	 Pondasi	 terdiri	 dari	 papan	 –	
papan	 yang	 telah	 keropos	 yang	 sewaktu	 –	 waktu	 bisa	 rubuh	
sehingga	 bisa	 menewaskan	 penghuni	 rumah	 karena	 di	 bawah	
mereka	adalah	kanal.	Menurut	penuturan	Melati,	apabila	terjadi	
musim	hujan	maka	air	yang	ada	di	kanal	yang	tepat	berada	di	atas	
rumahnya	meluap	sehingga	menyebabkan	bau	yang	busuk	karena	
sampah.	 Disamping	 itu,	 atap	 rumahnya	 yang	 terbuat	 dari	 seng	
yang	 bocor	 di	 sana	 –	 sini	 sehingga	 ketika	 hujan	 datang	 maka	
mereka	 biasanya	 menambal	 sebisanya.	 Tidak	 ada	 dapur	 dan	
kamar	mandi.	 dilihat	 dari	 rumah	 itu	 tidak	 terlihat	 ada	 fasilitas	
kamar	 mandi.	 Maka	 untuk	 mandi	 dan	 mencuci	 Melati	
menggunakan	 sumur	 yang	 ada	 di	 tidak	 jauh	 dari	 rumahnya.	
Sumur	 itu	pula	yang	digunakan	 juga	oleh	beberapa	masyarakat	
setempat	 untuk	 mandi	 dan	 mencuci.	 Hanya	 ada	 satu	 ruang	
serbaguna	 yang	 peneliti	 pakai	 untuk	 melakukan	 wawancara	
dengan	Melati	pada	pertemuan	pertama	dan	satu	kamar	tempat	
biasa	Melati	dan	ketiga	cucunya	tidur.	Pada	kamar	itu	hanya	ada	
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kasur	berbahan	dasar	kapok	dan	beberapa	buah	bantal.	Sisanya	
hanya	baju	 –	baju	 yang	bergantung	dan	berserakan.	Perlu	pula	
diketahui	 bahwa	 rumah	 itu	 juga	 dibuat	 bagian	 belakangnya,	
tepatnya	 di	 bagian	 kamar	 dibuat	 menempel	 dengan	 dinding	
rumah	milik	 tetangganya	yang	 terbuat	dari	beton.	Kurang	lebih	
seperti	itulah	gambaran	rumah	Melati	dalam	pandangan	penulis.	
Dalam	 hal	 penerangan,	 Melati	 memakai	 lampu	 listrik	 yang	
dihubungkan	dengan	menggunakan	kabel.	Hanya	satu	lampu	saja	
yang	digunakan	 oleh	Melati.	 Itupun	 dengan	menumpang	 listrik	
milik	 tetangga	 dimana	 tagihannya	 dibebankan	 kepada	
tetangganya.	 Hal	 ini	 dilakukan	 tetangganya	 karena	 merasa	 iba	
dengan	Melati	sendiri	dan	pemakaian	lampu	yang	hanya	satu	biji	
saja	 tidaklah	 terlalu	 membebani	 tagihannya	 bagi	 kondisi	
perekonomian	seperti	yang	terungkap	dari	perkataan	Melati	yang	
diamini	 oleh	 tetangganya	 yang	 pada	 waktu	 itu	 juga	 hadir	
mendengarkan	wawancara	peneliti	dengan	Melati.	

Pada	 kasus	 Anggrek,	 semua	 anggotan	 keluarga	 yang	
berpenghasilan	ikut	membantu	membiayai	pembelian	makanan.	
Di	 dalam	 rumah	 tangga	 ini,	 total	 ada	 tiga	 orang	 yang	
berpenghasilan	yakni,	Anggrek,	Anggrek-Durian	2	dan	Rambutan.	
Dari	hasil	patungan	pendapatan	merekalah	yang	dipakai	membeli	
bahan	–	bahan	kebutuhan	sehari	-	hari.	Kadang	–	kadang	mereka	
membeli	 beras	 3	 (tiga)	 liter	 perhari	 untuk	 dikonsumsi	 semua	
penghuni	 rumahnya	 yang	 berjumlah	 7	 (tujuh)	 orang.	 Dari	
pembelian	 beras	 itu	 cukup	 untuk	 dikonsumsi	 dua	 kali	 dalam	
sehari,	 menurut	 penuturan	 Anggrek.	 Kalau	 dilihat,	 penghasilan	
Anggrek	 yang	 digabung	 dengan	 penghasilan	 semua	 anggota	
keluarga	 yang	 berada	 di	 rumah	 mungkin	 tidaklah	 cukup	 jika	
dihitung	 dengan	 biaya	 –	 biaya	 lainnya.	 Akan	 tetapi,	 mungkin	
bertahun	–	tahun	ke	depan	di	mana	anak	–	anak	Anggrek-Durian	
2	 sudah	 besar	 maka	 pastilah	 biaya	 yang	 dikeluarkan	 juga	
bertambah	 besar.	 Mereka	 biasanya	 makan	 dengan	 ikan	 Mairo	
yang	dimasak	atau	digoreng	tepung	dan	sayur	yang	kesemuanya	
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dimasak	 dengan	 menggunakan	 kompor	 berbahan	 dasar	 kayu	
yang	 terletak	 di	 depan	 rumahnya.	 Jarang	 sekali	mereka	makan	
daging	ayam	atau	sapi,	dan	makanan	seperti	 itu	hanya	dimakan	
pada	saat	ada	acara	–	acara	kawinan	kata	Anggrek.	 Itupun	kata	
Anggrek,	mereka	biasanya	hanya	makan	nasi	dengan	garam	kalau	
kondisi	keuangan	sedang	sulit.	

Data	 selanjutnya	mengenai	 kapabilitas	 tempat	 tinggal.	
Rumah	Anggrek	terletak	di	atas	kanal	hampir	mirip	seperti	rumah	
Melati	baik	dari	segi	arsitektural	dan	pondasi	materialnya	serta	
tanah	 yang	 berada	 di	 atas	 rumahnya	 juga	 bukan	 miliknya,	
melainkan	 milik	 seorang	 pengusaha	 bernama	 Alwi.	 Rumah	
Anggrek	 tingginya	 kurang	 lebih	 dua	 meter	 yang	 pondasinya	
terbuat	dari	papan	yang	beratapkan	seng	dan	di	bagian	belakang	
rumahnya	menempel	ke	tembok	beton	rumah	milik	tetangganya.	
Dinding	 yang	 menjadi	 batas	 antara	 rumah	 itu	 dengan	 rumah	
tetangganta	yang	tak	lain	adalah	Melati,	hanya	dibatasi	oleh	papan	
sehingga	 komunikasi	 –	 komunikasi	 lisan	 yang	 terjadi	 antara	
penghuni	rumah	ini	dan	rumah	sebelah	dapat	terdengar	dengan	
jelas.	 Satu	 –	 satunya	 perbedaan	 dengan	 rumah	 Melati	 yakni,	
rumah	 Anggrek	 ini	 memliki	 dapur	 di	 bagian	 depan	 rumahnya.	
Dapur	inilah	yang	sehari	–	harinya	yang	digunakan	oleh	Anggrek	
dan	 tetangga	sebelahnya	yang	 tak	 lain	adalah	adik	kandungnya	
sendiri	untuk	memasak	makanan	dan	jagung	–	jagung	jualannya.	
Di	dapur	itu	juga	dijadikan	tempat	menyimpan	kayu	bakar	yang	
dijadikan	sebagai	bahan	bakar	dalam	memasak.	

Sedangkan	 pada	 kasus	 Dahlia,	 dalam	 sehari	 ia	 hanya	
membeli	beras		4	(empat)	liter	perhari	untuk	dikonsumsi	semua	
penghuni	rumahnya	yang	berjumlah	6	(enam)	orang,	diluar	tiga	
orang	yang	memang	membiayai	sendiri	kebutuhan	meraka	yakni	
Dahlia-Rambutan	3	beserta	suami	dan	anaknya.	Dari	pembelian	
beras	 itu	hanya	 cukup	untuk	dikonsumsi	dua	kali	dalam	sehari	
dengan	 porsi	 sedang	 atau	 seadanya.	 Mereka	 biasanya	 makan	
dengan	mi	instan	atau	ikan	masak	dengan	sisa	–	sisa	jualan	sayur	
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yang	tidak	laku	yang	dimasak	dengan	kompor	gas.	Juga,	menurut	
penuturan	 Dahlia,	 kompor	 gas	 lebih	 hemat	 dan	 efisien	 jika	
dibandingkan	dengan	kompor	minyak	tanah.	Namun,	ketika	tidak	
mempunyai	 uang	 untuk	 mengisi	 ulang	 gas	 maka	 ia	 biasa	
menggunakan	kompor	yang	berbahan	bakar	kayu.		

Rumah	 Dahlia	 seperti	 yang	 tampak	 pada	 penglihatan	
peneliti	terlihat	seperti	rumah	kos	-	kosan.	Rumah	itu	kira	–	kira	
berukuran	 7	 x	 7	 m2.	 Ruangan	 –	 ruangan	 terdiri	 atas	 kamar	 –	
kamar	yang	ukurannya	tidak	sama	antara	yang	satu	dengan	yang	
lainnya.	 Di	 kamar	 Dahlia,	 tempat	 wawancara	 berlangsung,	
luasnya	hanya	sekitar	2,5	x	2	m2.	Kemudian	masih	ada	tiga	kamar	
lagi	 yakni	 kamar	untuk	Dahlia-Rambutan	3	dan	 suaminya	yang	
berukuran	3	x	3	m2	yang	tepat	berada	di	saping	kamar	Dahlia.	Sisa	
dua	kamar	ditempati	Dahlia-Rambutan	1,	Dahlia	Rambutan	5	dan	
Dahlia	Rambutan	4	yang	masing	–	masingnya	berukuran	3	x	3	m2.	
Kemudian	 ada	 satu	 lokasi	 yang	 dijadikan	 sebagai	 dapur	 dan	
tempat	menonton	televisi.	Ayah	Dahlia	tinggal	di	lantai	dua	yang	
hanya	seluas	3	x	3	m2.	Warung	tempat	Dahlia	berjualan	terletak	
tepat	 di	 depan	 rumah	 yang	 tersambung	 dengan	 jendela	 kamar	
Dahlia	 sehingga	 ia	 bisa	 mengontrol	 dan	 mengawasi	 serta	
melayani	pembeli	 dari	dalam	kamarnya	 sambil	 baring	–	baring	
katanya.	 Lantainya	 dari	 beton	 dan	 dinding	 –	 dindingnya	 dari	
papan	 –	 papan	 yang	 sebagiannya	 terlihat	 telah	 keropos	 yang	
sewaktu	–	waktu	bisa	rubuh	sehingga	bisa	menewaskan	penghuni	
rumah.	Disamping	itu,	atap	rumahnya	yang	terbuat	dari	seng	yang	
bocor	di	sana	–	sini	sehingga	ketika	hujan	datang	maka	mereka	
biasanya	menambal	sebisanya.	Begitulah	gambaran	rumah	Dahlia	
dalam	 pengamatan	 penulis.	 Beruntung	 tanah	 yang	 diatasnya	
rumah	Dahlia	dibangun	adalah	tanahnya.	Sebenarnya,	tanah	dan	
rumah	 itu	 milik	 orang	 tuanya	 yang	 diwariskan	 kepada	 Dahlia	
sehingga	 ia	 tidak	 pernah	 merasa	 khawatir	 akan	 adanya	
penggusuran.	 Namun,	 saat	 peneliti	 menanyakan	 apakah	 tanah	
dan	 rumah	 itu	 memiliki	 akta	 ?	 Dahlia	 menjawab	 tidak.	 Ia	
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mengatakan	 bahwa	 orang	 tuanya	 telah	 menempati	 rumah	 itu	
sejak	puluhan	tahun	yang	lalu	dan	menganggap	bahwa	tanah	itu	
sudah	menjadi	milik	orang	tuanya.		

Dalam	 hal	 penerangan,	 Dahlia	 memakai	 lampu	 listrik	
yang	dihubungkan	dengan	menggunakan	kabel.	Terlihat	ada	satu	
bola	lampu	yang	digunakan	oleh	Dahlia	di	setiap	kamar	dan	satu	
di	ruang	keluarga.	Jadi,	total	ada	enam	bola	lampu	yang	digunakan	
sebagai	penerangan	di	dalam	rumah	ini.	

Kasus	 yang	 terakhir	 adalah	 kasus	 Sakura.	 Kadang	 –	
kadang	 Sakura	 membeli	 beras	 4	 (empat)	 liter	 perhari	 untuk	
dikonsumsi	semua	penghuni	rumah	yang	berjumlah	8	(delapan)	
orang.	Dari	pembelian	beras	itu,	cukup	untuk	dikonsumsi	dua	kali	
dalam	 sehari	 dengan	 porsi	 sedang.	 Mereka	 biasanya	 makan	
dengan	tahu	atau	tempe	goreng	atau	biasanya	dengan	sayur	yang	
dimasak	dengan	kompor	berbahan	bakar	kayu	yang	 terletak	di	
depan	rumahnya.	Jarang	sekali	keluarga	ini	makan	tiga	kali	dalam	
sehari.	Itupun	kata	Sakura,	ia	biasanya	membawa	pulang	nasi	dan	
berbagai	 macam	 lauk	 –	 pauk	 dari	 tempat	 ia	 bekerja	 yang	
diberikan	 oleh	 majikannya.	 Biasa	 juga	 ia	 menyiasati	 dengan	
makan	siang	di	rumah	majikannya,	dengan	begitu	jatah	makanan	
per	hari	bisa	dikurangi.	Hal	ini	dilakukan	agar	anak	–	anaknya	bisa	
makan.		

Dalam	hal	tempat	tinggal,	peneliti	melihat	bahwa	rumah	
Sakura	 hanya	 cukup	 untuk	 ditinggali	 oleh	 dua	 atau	 tiga	 orang	
tetapi	dipaksakan	untuk	memuat	sampai	delapan	orang.	Rumah	
itu	hanya	berukuran	5	x	7	m2.	Pondasi	terdiri	dari	papan	–	papan	
yang	telah	sudah	tua	dengan	bagian	belakang	rumah	menempel	
pada	 dinding	 beton	 rumah	 tetangganya	 persis	 seperti	 rumah	
Melati	dan	Anggrek.	Tidak	ada	dapur	dan	ada	satu	kamar	mandi	
yang	 sumber	 airnya	 berasal	 dari	 sumur	 yang	 ada	 di	 dalam	
rumahnya.	Ada	satu	ruang	serbaguna	yang	peneliti	pakai	untuk	
melakukan	wawancara	dengan	Sakura.	Di	ruangan	itu	ada	televisi	
dan	 dua	 buah	 kasur	 yang	 saling	 bersebelahan	 tempat	 biasa	
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Sakura	 dan	 beberapa	 anaknya	 tidur.	 Sebagian	 anak	 –	 anaknya	
tidur	pada	kamar	lain.	Pada	kamar	itu	hanya	ada	kasur	berbahan	
dasar	kapok	dan	beberapa	buah	bantal	dan	tumpukan	baju	–	baju.	
Begitulah	gambaran	rumah	Sakura	dalam	pandangan	penulis.		

Dalam	 hal	penerangan,	 Sakura	memakai	 lampu	 listrik	
yang	dihubungkan	dengan	menggunakan	kabel.	Hanya	dua	lampu	
saja	yang	digunakan	oleh	Sakura.	Satu	di	ruang	depan	dan	satunya	
lagi	 di	 dalam	 kamar.	 Mengenai	 biaya	 yang	 dikeluarkan	 untuk	
pembayaran	 rekening	 listrik,	 Sakura	 membayar	 Rp.	 50.000,-	
(lima	puluh	 ribu	 rupiah)	 per	 bulannya.	 Sistem	 pembayaran	 ini	
sama	 persis	 dengan	 system	 pembayaran	 pada	 contoh	 kasus	
pertama	 dan	 ketiga.	 Sekadar	 mengingatkan	 pembaca	 bahwa	
system	pembayaran	itu	ditetapkan	secara	patungan	dan	merata	
nominalnya	karena	mereka	hanya	memakai	satu	meteran	listrik.	
Jadi,	 pembayaran	 tidak	 didasarkan	 pada	 jumlah	 pemakaian	
melainkan	pemerataan	beban	tagihan	secara	identik.	

Sedangkan	mengenai	tanah	dan	rumah	yang	diatasnya	
rumah	 Sakura	 dibangun	 adalah	 tanah	 milik	 orangtuanya	 yang	
diwariskan	 kepadanya.	 Tidak	 jelas	 mengenai	 akta	 kepemilikan	
dan	 sertifikatnya	 apakah	 ada	 atau	 tidak	 karena	 Sakura	 tidak	
mengerti	 mengenai	 hal	 itu	 dan	 orangtuanya	 pun	 tidak	 pernah	
menginformasikan	 mengenai	 hal	 –	 hal	 semacam	 itu.	 Kuat	
kemungkinan	kepemilikan	rumah	dan	tanah	itu	tidak	secara	legal	
melainkan	sekadar	tradisi	yang	mengatur	apabila	seseorang	telah	
lama	mendiami	suatu	tanah	maka	tanah	itu	menjadi	miliknya.	

Mengenai	 kapabilitas	 dalam	 menjangkau	 pendidikan,	
Mawar,	 Melati,	 Anggrek,	 Dahlia	 dan	 Sakura,	 mereka	
mengandalkan	 bantuan	 Aset	 Modal	 Sosial,	 yakni	 program	
bantuan	 pendidikan	 gratis	 bagi	 anak	 –	 anak	 dan	 cucu	 –	 cucu	
mereka.	Khusus	untuk	Mawar,	Melati	dan	Anggrek,	mereka	juga	
memiliki	 keluarga	 dan	 relasi	 yang	 dapat	 mebantunya	 dalam	
mencapai	pendidikan	seperti	yang	sudah	penulis	paparkan	dalam	
subbab	Aset	Relasi	Rumah	Tangga	atau	Keluarga.	Sedangkan	bagi	
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mereka	 sendiri	 terbagi	 –	 bagi.	 Untuk	 Mawar	 ia	 hanya	 mampu	
sampai	 bangku	 kelas	 II	 SD,	 Melati	 dan	 Anggrek	 tidak	 pernah	
sekolah,	 Dahlia	 sampai	 bangku	 kelas	 I	 SMA,	 sedangkan	 Sakura	
sampai	kelas	II	SMP.		

Dari	pemaparan	kapabilitas	di	atas,	maka	akan	kita	lihat	
bahwa	kapabilitas	semua	perempuan	kepala	rumah	tangga	di	atas	
masuk	dalam	kategori	miskin.	Kategori	kemiskinan	ditinjau	dari	
segi	 kapabilitas	 dari	 segi	 pemenuhan	 kebutuhan	 dasar	 adalah	
yang	dapat	diperoleh	dari	kasus	–	kasus	di	atas	adalah:	(1)	luas	
lantai	bangunan	tempat	tinggal	kurang	dari	8	m2	per	orang;	(2)	
jenis	lantai	bangunan	tempat	tinggal	terbuat	dari	tanah/	bambu/	
kayu/	 murahan;	 (3)	 jenis	 dinding	 tempat	 tinggal	 terbuat	 dari	
bambu/	 rumbia/	 kayu/	 berkualitas	 rendah/	 tembok	 tanpa	
diplester;	(4)	tidak	memiliki	fasilitas	buang	air	besar	sendiri	atau	
fasilitas	 buang	 air	 besar	 digunakan	 secara	 bersama	 –	 sama	
dengan	orang	lain;	(5)	bahan	bakar	untuk	memasak	sehari	–	hari	
adalah	kayu	bakar,	 arang,	minyak	 tanah;	 (6)	 jarang	 atau	hanya	
mengkonsumsi	daging,	susu,	atau	ayam	satu	kali	dalam	seminggu;	
(7)	 hanya	 membeli	 satu	 stel	 pakaian	 baru	 dalam	 setahun;	 (8)	
pendidikan	 tertinggi	kepala	rumah	tangga:	 tidak	sekolah/	 tidak	
tamat	 SD/	 hanya	 SD	 (9)	 tidak	 sanggup	 membayar	 biaya	
pengobatan	puskesmas/	poliklinik.		

Kapabilitas	dalam	pelaksanaan	peran	sosial	 ini	terbagi	
menjadi	 dua.	 Pertama,	 di	 dalam	 keluarga;	 kedua,	 di	 dalam	
masyarakat.	 Kapabilitas	 di	 dalam	 pelaksanaan	 peran	 sosial	
bermakna	 kemampuan	 untuk	 ikut	 berpartisipasi	 dan	 berperan	
aktif	 dalam	 gerakan	 –	 gerakan	 kesejahteraan	 keluarga	 dan	
masyarakat.	Menurut	penulis,	kelima	orang	yang	menjadi	objek	
penelitian	 ini	 setidak	 –	 tidaknya	 memiliki	 kapabilitas	 dalam	
mengolah,	 mendinamisasi	 dan	 mengarahkan	 masa	 depan	
keluarga	mereka.	Meskipun	sebagian	orang	meragukan	kapasitas	
perempuan	 untuk	 memimpin	 suatu	 keluarga	 atau	 masyarakat.	
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Akan	tetapi,	di	samping	prioritas	laki	–	laki	yang	secara	natural	
memberikan	 hak	 sebagai	 pemimpin	 keluarga,	 perempuan	 juga	
memiliki	hak	untuk	memimpin	keluarga	pada	kondisi	–	kondisi	
tertentu.	 Tidak	 adanya	 suami	 atau	 ayah	 membuat	 para	
perempuan	harus	mengambil	alih	tugas	ini.		

Kelima	 perempuan	 ini	 berjuang	 dengan	 sangat	 keras,	
sesuai	 tingkat	 kemampuan	 dan	 keterampilan	masing	 –	masing	
untuk	 menghidupi	 keluarga	 mereka.	 Meskipun	 hasil	 dari	
perjuangan	itu	tidak	memuaskan	demi	kemajuan	keluarga,	akan	
tetapi	 kita	 patut	 memberikan	 apresiasi	 yang	 tinggi	 terhadap	
perjuangan	 mereka.	 Dari	 kelima	 orang	 perempuan	 di	 atas,	
kapabilitas	 dalam	 pelaksanaan	 peran	 mereka	 dalam	 keluarga	
hanya	 sebatas	 pemberian	 kasih	 sayang,	 makanan,	 pakaian	 dan	
rumah.	 Di	 luar	 dari	 itu	 semua,	 mereka	 menggantungkan	 diri	
kepada	bantuan	dan	pertolongan	orang	lain.	Ini	berbeda	dengan	
kapabilitas	 dalam	 pelaksanaan	 peran	 dalam	masyarakat.	 Tidak	
ada	sama	sekali	di	antara	mereka	yang	terlibat	dengan	organisasi	
–	 organisasi	 sosial	 atau	 keagamaan.	 Alasan	 –	 alasan	 mereka	
bermacam	–	macam.	Ada	yang	mengatakan	bahwa	mereka	tidak	
pernah	dipanggil,	tidak	ada	minat,	tidak	punya	waktu	dan	tenaga,	
serta	malu	karena	perasaan	merendahkan	diri.	

	
Kapabilitas	dalam	menghadapi	goncangan	dan	tekanan	

para	 perempuan	 kepala	 rumah	 tangga	 yang	 menjadi	 objek	
penelitian,	memiliki	tingkatnya	masing	–	masing.	

Pada	 kasus	 Mawar,	 ketika	 goncangan	 dan	 tekanan	
datang,	maka	 ia	 akan	 berusaha	melakukan	 alih	 profesi,	 seperti	
menjadi	tukang	cuci	dan	beternak	bebek.	Beralihnya	pekerjaan	ini	
sifatnya	 kondisional,	 tergantung	 dari	 tingkat	 determinan	
goncangan	 atau	 tekanan	 yang	 melanda.	 Bisa	 juga	 Mawar	
melakukan	penghematan	pengeluaran	atau	mengandalkan	segala	
macam	aset–aset	yang	dimilikinya.	
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Pada	 kasus	 Melati,	 goncangan	 dan	 tekanan	 hanya	
dihadapi	dengan	sedikit	usaha	dan	sisanya	tabah	dan	berlapang	
dada.	 Ia	 tidak	 mempunyai	 kemampuan	 kreatif	 yang	 bisa	
mendatangkan	 income	selain	berjualan	kecil	–	kecilan.	Ada	pun	
kalau	mesti	berutang,	maka	ia	hanya	berutang	kecil	–	kecilan	yang	
nilainya	 tidak	 sampai	 mencapai	 Rp	 10.000,-	 (sepuluh	 ribu	
rupiah).	Ia	tidak	memiliki	sumber	penghasilan	lain	selian	menjual	
pisang	 goreng	 dan	 uluran	 bantuan	 dari	 cucunya.	 Adapun	
mengenai	kemampuannya	dalam	mengobati	penyakit	–	penyakit	
sihir,	tidak	ingin	Melati	komersialisasikan	meskipun	dirinya	bisa	
saja	melakukannya.	Ini	merupakan	salah	satu	fenomena	unik	yang	
penulis	temukan.	Ada	semacam	keteguhan	dan	ketabahan	dalam	
memegang	suatu	prinsip	dan	perjanjian	dalam	diri	Melati.	Dalam	
goncangan	 apa	 pun	 dan	 dalam	 tekanan	 apa	 pun,	 Melati	 tetap	
kokoh	dalam	memegang	prinsip	ini.	Kesimpulannya,	Melati	hanya	
bisa	menjual	pisang	goreng	dan	berhemat	sekuat	mungkin	untuk	
menghadapi	goncangan	dan	tekanan	dalam	hidup,	selebihnya	ia	
hanya	 bisa	 pasrah	 sambil	 menunggu	 bantuan	 para	 dermawan,	
pemerintah,	dan	uluran	tangan	Yang	Maha	Penyayang	(berdoa).	

Pada	kasus	Anggrek,	ia	mengatakan	bahwa	yang	paling	
efektif	 yang	 bisa	 dilakukannya	 untuk	menghadapi	 situasi	 yang	
betul	 –	 betul	 genting	 adalah	 pulang	 kembali	 ke	 kampung	
halamannya	dan	menjadi	petani	penggarap	di	 atas	 sawah	milik	
keluarganya.	 Menurut	 Melati,	 ini	 adalah	 strategi	 terakhir	 yang	
bisa	dilakukannya	selain	berjualan,	utang	dan	meminta	bantuan	
keluarganya.	

Pada	 kasus	 Dahlia,	 ia	 mengatakan	 bahwa	 ia	 akan	
mencoba	 untuk	menaikkan	 harga	–	 harga	 barang	dagangannya	
untuk	 menyesuaikan	 dengan	 kenaikan	 harga	 barang	 –	 barang	
pokok.	 Ia	 juga	 mengatakan	 bahwa	 dirinya	 tidak	 ingin	 menjual	
rumah	karena	kalau	ia	menjualnya	maka	bukan	dirinya	saja	yang	
terkena	 imbasnya,	 tetapi	 juga	 seluruh	 penghuni	 rumah.	
Penghematan	 pengeluaran	 juga	 dilakukan.	 Dahlia	 juga	
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mengatakan	 bahwa	 kalau	 perlu,	 ia	 berhutang	 dulu	 kepada	
keluarganya	atau	tetangga	–	tetangganya.	Di	samping	itu,	Dahlia	
juga	mengatakan	bahwa	ia	akan	berdoa	kepada	Tuhan	YME	agar	
ia	 diberikan	 kemampuan	 dan	 kesabaran	 untuk	 menghadapi	
segala	ujian.		

Pada	 kasus	 Sakura,	 yang	 bisa	 dilakukan	 olehnya	 juga	
berutang	 apabila	 situasi	 sedang	 sulit.	 Di	 samping	 itu	 ia	 akan	
melakukan	penghematan	pengeluaran	katanya.	

Untuk	 lebih	 memperjelas	 pemahaman	 terhadap	
kapabilitas	 dalam	 menghadapi	 goncangan	 dan	 tekanan	 hidup	
serta	implikasinya,	maka	penulis	akan	paparkan	hal	tersebut	pada	
subab	 selanjutnya	 di	 bawah	 judul	 strategi	 bertahan	 hidup	
perempuan	kepala	rumah	tangga	miskin.	

	
Penghematan	

Penghematan	 pengeluaran	 langkah	 pertama	 yang	
ditempuh	para	perempuan	kepala	rumah	tangga	miskin	ini	adalah	
melakukan	pengurangan	konsumsi	sehari	–	hari.	Konsumsi	yang	
normalnya	 dikurangi	 seminimum	 mungkin	 dan	 semampu	
mungkin.	Aspek	penghematan	diterapkan	seluas	–	luasnya	mulai	
dari	 biaya	 makan,	 air	 bersih	 maupun	 pengurangan	 terhadap	
pembelian	 barang	 –	 barang	 jualan	 seperti	 pada	 kasus	 Mawar,	
Melati	dan	Dahlia.	

Berhemat	memang	merupakan	 strategi	 paling	 ampuh	
bagi	 semua	 kasus	 untuk	 dari	 berbagai	 guncangan	 hidup	 yang	
melanda.	Hemat	mengharuskan	mereka	untuk	berusaha	bertahan	
hidup	di	 segala	macam	kondisi	dengan	berbagai	 kekurangan	di	
sana	 –	 sini.	 Pola	 penghematan	 demi	 kesinambungan	 eksistensi	
manusia	jika	diamati	dan	diteliti	secara	cermat	merupakan	teknik	
paling	umum	yang	digunakan	selain	dengan	menjual	aset	–	aset	
atau	 barang	 berharga	 	 dan	 berhutang.	 Yang	 paling	 merasakan	
penderitaan	dalam	keluarga	adalah	seluruh	anggota	keluarga	dan	
yang	paling	buruk	efeknya	terhadap	anak	–	anak	yang	masih	kecil.	
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Anak	–	anak	yang	masih	kecil	ini	terpaksa	mengikuti	skema	umum	
ini	 untuk	mendukung	 tujuan	 penghematan	 yakni	 adaptasi	 fisik	
terhadap	berbagai	guncangan.	

Dalam	 teknik	 penghematan	 belanja,	 biasanya	 orang	
dewasa	 lah	 yang	 terkadang	mengalah	 untuk	 tidak	makan	 agar	
anak	 –	 anaknya	 juga	 bisa	makan.	 Apalagi	 jika	 di	 dalam	 sebuah	
keluarga	terhadap	bayi.	Perasaan	keibuan	yang	merupakan	watak	
dasar	 setiap	 perempuan	 menghalau	 proses	 penghematan	 ini	
untuk	menjangkau	sang	bayi	yang	kurang	beruntung	itu.	Namun,	
di	 tengah	 situasi	 yang	 dahsyat	 maka	 sang	 bayi	 mungil	 yang	
kasihan	juga	terkena	imbasnya.	Kali	 ini	perasaan	keibuan	harus	
disingkirkan	 atau	 menjadi	 tumbal	 yang	 tak	 tergantikan	 demi	
eksistensi	seluruh	anggota	keluarga.		

	
Utang/Kredit	
	

Utang/Kredit	adalah	cara	untuk	dapat	bertahan	hidup	
di	dunia	ini	berbagai	macam	usaha	dan	kegiatan	pun	dilakukan.	
Salah	 satu	 usaha	 dan	 kegiatan	 yang	 dapat	 dilakukan	 untuk	
memenuhi	 kebutuhan	 hidup	 adalah	 berutang.	 Utang	 sekarang	
telah	 mengambil	 bentuk	 yang	 bermacam	 –	 macam	 dan	 yang	
paling	populer	adalah	yang	dikenal	dengan	nama	kredit.	Kredit	
adalah	 suatu	 bentuk	 pinjaman	 kepada	 kreditur	 baik	 dengan	
jaminan	maupun	tanpa	jaminan	yang	pembayarannya	baik	secara	
berkala	maupun	kontan	dan	disertai	dengan	bunga	pinjaman.	

Kehidupan	 perempuan	 –	 perempuan	 yang	 menjadi	
objek	penelitian	 semuanya	 telah	bersentuhan	dengan	apa	yang	
dinamakan	utang	ini.	Bukti	menunjukkan	bahwa	Mawar,	Melati,	
Anggrek,	Dahlia	dan	Sakura,	kelima	–	limanya	pernah	berhadapan	
dengan	 kreditur.	 Yang	 menjadi	 pertanyaan	 adalah	 mampukan	
utang	 mengatasi	 berbagai	 macam	 masalah	 dalam	 konteks	
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kehidupan	lima	kasus	perempuan	kepala	rumah	tangga	miskin	di	
atas	?	

Dari	 hasil	 wawancara	 dan	 analisis	 penulis,	 jika	 yang	
terjadi	adalah	utang	klasik	atau	utang	tanpa	bunga	dan	nilainya	
kecil	 –	 kecilan	maka	 hal	 itu	 tidak	menjadi	 masalah	 besar	 bagi	
semua	 perempuan	 yang	 menjadi	 sampel.	 Menurut	 pengakuan	
mereka,	 utang	 biasanya	 berbentuk	 barang	 –	 barang	 kebutuhan	
rumah	 tangga	 seperti	 minyak	 goreng,	 sabun	 mandi,	 sabun	
cuci/deterjen	dan	biasanya	uang	tunai	yang	nilainya	tidak	lebih	
dari	 Rp	 10.000,-	 (sepuluh	 ribu	 rupiah).	 Lagipula,	 kata	 mereka	
utang	 biasanya	 dipinjam	 dari	 keluarga	 dan	 tetangga	 terdekat	
mereka	 sehingga	 apabila	 terjadi	penundaan	dan	keterlambatan	
pembayaran	 utang	 mereka	 (kreditur)	 biasanya	 mengikhlaskan	
atau	 dengan	 iktikad	 baik	membebaskan	mereka	 (debitur)	 dari	
kewajiban	 untuk	 melunasi	 utang.	 Akan	 tetapi,	 pembebasan	 ini	
bukan	 tanpa	 syarat.	 Syarat	 yang	 harus	 dipenuhi	menurut	 para	
perempuan	 kepala	 rumah	 tangga	 miskin	 itu	 tidak	 berjumlah	
besar.	 Minimal	 nilai	 pinjaman	 sebesar	 Rp	 5.000,-	 (lima	 ribu	
rupiah)	 sampai	 Rp	10.000,-	 (sepuluh	 ribu	 rupiah).	 Dari	 kelima	
sampel	hanya	si	Mawar	sajalah	yang	berani	berutang	dengan	nilai	
yang	 relatif	 besar.	 Sisa	 empat	 orang	 lainnya	 mengaku	 bahwa	
mereka	 tidak	 berani	 berutang	dengan	 nilai	 di	 atas	 Rp	 20.000,-	
(dua	puluh	ribu	rupiah).	Mereka	mengatakan	takut	tidak	mampu	
melunasi	dan	menjadi	kebiasaan.	

Berkenaan	 dengan	 kasus	 utang	 Mawar,	 kali	 ini	 jenis	
utang	 ini	 jenis	 utang	moderen.	 Kenapa	dikatakan	moderen,	 itu	
karena	jenis	utang	ini	membebani	para	debiturnya	dengan	biaya	
tambahan	yang	disebut	bunga	utang.	Mengenai	besarnya	utang	
dan	 beban	 bunga,	 para	 pembaca	 bisa	 melihat	 di	 pemaparan	
deskripsi	 kasus	 Mawar	 di	 atas.	 Dalam	 bab	 ini	 penulis	 akan	
mencoba	menganalisis	dampaknya	terhadap	kemiskinan.		

Sudah	 penulis	 paparkan	 sejak	 awal	 pembahasan	 ini	
bahwa	manusia	memiliki	berbagai	macam	kebutuhan.	Salah	satu	
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model	 kebutuhan	 yang	 mesti	 dipenuhi	 adalah	 kebutuhan	 –	
kebutuhan	 fisik	 dan	 material.	 Individu	 melakukan	 suatu	
pekerjaan	 dan	 mendapatkan	 kebutuhan	 –	 kebutuhan	 hidup.	
Dengan	demikian	manusia	adalah	pemilik	sah	pekerjaannya	dan	
apa	 saja	 yang	diperbuatnya.	Kata	 “pekerjaan”	digunakan	di	 sini	
dengan	pengertian	yang	komprehensif;	mencakup	aksi	–	aksi	dan	
reaksi	–	reaksinya	maupun	setiap	hubungan	dengan	perkara	lain	
yang	 melahirkan	 efek	 pada	 mereka,	 dan	 yang	 diakui	 oleh	
masyarakat.	 Individu	memperoleh	dan	menyimpan	bagi	dirinya	
sendiri	efek	apa	yang	dia	buat	pada	suatu	perkara,	dan	percaya	
bahwa	itu	adalah	harta	sah	dan	halalnya;	orang	–	orang	yang	sehat	
akal	juga	menerima	kepemilikannya	atas	ihwal	itu.	

	

Menitipkan	Anak	
Menitipkan	anak	dalah	salah	satu	strategi,	dimana	anak	

mempunyai	 hak	 untuk	 memperoleh	 perlindungan	 khusus,	 dan	
harus	memperoleh	 kesempatan	 dan	 fasilitas	 yang	dijamin	 oleh	
hukum	dan	sarana	 lain	sehingga	secara	 jasmani,	mental	akhlak,	
rohani	dan	sosial,	mereka	dapat	berkembang	dengan	sehat	dan	
wajar	dalam	keadaan	bebas	dan	bermartabat.	

Untuk	menggapai	suatu	generasi	yang	berkembang	dan	
kapabel	untuk	menghadapi	berbagai	gejala	zaman,	anak	–	anak	
harus	dipersiapkan	sedimikian	rupa	dari	segala	aspek	potensi	dan	
bakatnya.	Pertumbuhan	pemikiran,	keyakinan,	potensi	dan	bakat	
harus	dipandu	dengan	betul	–	betul	cermat	dan	dengan	konsep	
yang	benar.	

Masalah	 bimbingan	 untuk	 generasi	 muda	 sebenarnya	
merupakan	 tanggung	 jawab	 umum	 yang	 dibebankan	 ke	 atas	
pundak	 orang	 tua,	 masyarakat	 dan	 negara,	 khususnya	 mereka	
yang	 memang	 berkecimpung	 di	 bidang	 pendidikan	 dan	
pembinaan.	 Kita	 menyadari	 bahwa	 tanggung	 jawab	 terhadap	
anak	 merupakan	 hal	 yang	 bersifat	 kolektif.	 Masing	 –	 masing	
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pribadi	 bertanggung	 jawab	 terhadap	 pribadi	 yang	 lainnya.	
Bahkan	 setiap	 generasi	 bertanggung	 jawab	 atas	 generasi	 yang	
datang	 berikutnya.	 Karenanya,	 generasi	 kita	 sekarang	
berkewajiban	menyiapkan	generasi	muda	yang	sedang	tumbuh,	
agar	mampu	menerima	semua	ide	-	ide	dan	mengambil	manfaat	
darinya.	 Inilah	 yang	 mungkin	 disadari	 oleh	 para	 orang	 tua	
maupun	para	perempuan	yang	menjadi	objek	penelitian	ini	akan	
beban	yang	dibebankan	di	atas	pundaknya.			

Pada	 kasus	 Mawar,	 ia	 memanfaatkan	 jaringan	
kekerabatan	 dengan	 keluarganya	 dengan	 cara	 memberikan	
anaknya	 untuk	 diadopsi	 oleh	mereka.	 Segala	 biaya	 pendidikan,	
makanan,	 pakaian	 dan	 yang	 lainnya	 praktis	 ditanggung	 oleh	
keluarganya	 yang	 mengadopsi	 anaknya.	 Total	 ada	 tiga	 orang	
anaknya	 yang	 diadopsi.	 Semua	 anaknya	 yang	 diadopsi	 berasal	
dari	pernikahan	kedua,	yakni	dengan	Apel.	Anak	pertamanya	dari	
Apel,	 yakni	 Mawar-Apel	 1	 diadopsi	 oleh	 tantenya	 di	 Takalar.	
Mawar-Apel	2	dititipkan	oleh	Mawar	ke	panti	asuhan	melalui	jasa	
dari	keluarganya.	Kemudian	Mawar-Apel	5	diadopsi	oleh	pak	RT	
setempat.	

Pada	kasus	Anggrek,	anak	kelimanya	dititipkan	kepada	
tantenya	 di	 Jeneponto.	 Anggrek-Durian	 5	 dipercayakan	 oleh	
tantenya	 untuk	 menggarap	 lahan	 pertanian	 di	 kabupaten	
Jeneponto.	 Oleh	 karena	 itu,	 anak	 kelimanya	 ini	 secara	 praktis	
telah	 bekerja	 dan	mampu	 untuk	memenuhi	 kebutuhan	 dirinya	
sendiri	melalui	hasil	bertaninya.		

Pada	 kasus	 Dahlia,	 anak	 keempatnya	 juga	 dititipkan	
oleh	 tantenya	 di	 Gowa.	 Anaknya	 ini	 sekarang	 telah	 bersekolah	
dimana	ia	telah	sampai	pada	bangku	pendidikan	SMP.	

Setidak	 –	 tidaknya,	 penulis	 melihat	 bahwa	 hal	 yang	
mendominasi	 bagi	para	 perempuan	 untuk	menitipkan	anaknya	
kepada	orang	lain	untuk	kemudian	diasuh	bukanlah	didominasi	
oleh	faktor	finansial	dan	ketidakmampuan	fisik.	Tetapi	faktor	itu	
setali	tiga	uang	dengan	faktor	kasih	sayang	dan	perasaan	keibuan.	
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Faktor	 ini	 berada	 pada	 tatanan	 yang	 lebih	 tinggi	 yang	 dimana	
ketidakmampuan	fisik	serta	finansial	hanya	faktor	pengikut	saja.	
Rasa	 sedih	 pasti	 dialami	 oleh	 para	 orang	 tua	 ini	 karena	 mesti	
berpisah	 dengan	 anaknya.	 Mereka	 dihadapkan	 pada	 pilihan	
antara	perpisahan	dengan	kehancuran	masa	depan	anak.	Jikalau	
mereka	mementingkan	masa	depan	anak	maka	mereka	harus	siap	
melepas	 si	 buah	hati	 ke	 tangan	dan	pelukan	orang	 lain,	 jikalau	
mereka	mementingkan	rasa	senang	dan	bahagia	selalu	bersama	
dengan	anak	–	anak	maka	mereka	akan	membiarkan	masa	depan	
anak	berada	dalam	kehancuran,	kemalangan	dan	kesengsaraan.	
Pilihan	 yang	 pertama	 lebih	 didominasi	 oleh	 pertimbangan	akal	
sehat	 sedangkan	 pilihan	 yang	 kedua	 lebih	 didominasi	 oleh	
perasaan.	 Dan	 seperti	 yang	 bisa	 pembaca	 tebak,	 pilihan	 jatuh	
kepada	opsi	yang	pertama.	

	
Harapan	 Masa	 Depan	 Perempuan	 Kepala	 Rumah	 Tangga	
Miskin	

“Saya	berharap	anak	–	anak	semua	bisa	tamat	sekolah	
na	 supaya	bisa	 jadi	pegawai,	 kan	klo	bagus	kerja	bisa	
tong	mi	itu	beli	rumah	sama	beli	makanan....	cari	kerjaan	
di	kota	klo	nda	ada	sekolah	itu	susah	bu’....	Klo	ada	rezki	
saya	 juga	 mau	 beli	 rumah	 biar	 bisa	 kumpul	 sama	
keluarga.”		(Mawar)	
	
“Saya	 tidak	 mau	 lihat	 anak	 –	 anak	 sama	 cucu	 saya	
miskin....	kalau	bisa	mereka	jadi	orang	semua....	mudah	–	
mudahan	 kedepannya	 banyak	 lagi	 bantuan	 –	 bantuan	
beras,	 sekolah	 gratis,	 sama	 uang	 dari	 pemerintah”	
(Melati)	
	
“Saya	 mau	 itu	 kayak	 sekolah	 gratis	 sama	 kesehatan	
gratis	terus	–	terusmi,	jadi	anak	–	anak	sama	cucuku	juga	
bisa	sekolah....	Saya	juga	mau	punya	rumah	besar,	mobil	
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yang	pokok	kaya	lah....	 Itu	juga	satu	yang	saya	mau	ke	
Jakarta	cari	suamiku,	kasian	anak	–	anak,	biasa	na	cari	
bapakna.”	(Anggrek)	

	
“Itumi	saya	mau	skali	buka	juga	tempat	di	pasar,	klo	ada	
rezki	saya	mo	sewa	juga	satu	kapling	tempat	di	pasar....	
saya	juga	mau	liat	anak	–	anak	sama	cucuku	baek	semua	
sekolahna	 sama	 baek	 agamana,	 rajin	 sembayang	 biar	
masuk	surga	semua.”	(Dahlia)	

	
“Saya	 mau	 itu	 kayak	 sekolah	 gratis	 sama	 kesehatan	
gratis	terus	–	terusmi,	jadi	anak	–	anak	sama	cucuku	juga	
bisa	sekolah....	Saya	juga	mau	punya	rumah	besar,	mobil	
yang	pokok	kaya	lah....	 Itu	juga	satu	yang	saya	mau	ke	
Jakarta	cari	suamiku,	kasian	anak	–	anak,	biasa	na	cari	
bapakna.”	(Sakura)	

	
Kutipan	 –	 kutipan	 di	 atas	 adalah	 jawaban	 –	 jawaban	

para	 perempuan	 kepala	 rumah	 tangga	dalam	 dalam	menjawab	
pertanyaan,	“Apakah	harapan	masa	depan	anda	?.”	

Dari	pernyataan	–	pernyataan	para	perempuan	di	atas	
tersingkap	 bahwa	 harapan	 itu	 adalah	 harapan	 yang	
didambagakan	 oleh	 hampir	 semua	 orang.	 Harta	 kekayaan	 dan	
ilmu	mendominasi	 harapan	–	harapan	 tersebut.	 Pada	 akhirnya,	
pencapaian	harapan	tersebut	menjadi	syarat	 kesuksesan	dalam	
perjalanan	 hidup.	 Ini	 karena	 harapan	 merupakan	 tujuan	 yang	
ingin	dicapai.	Ketika	kita	mengatakan	bahwa	ini	adalah	“harapan	
hidup”	 saya	 maka	 itu	 berarti	 bahwa	 tujuan	 saya	 untuk	 hidup	
adalah	untuk	mencapai	harapan	itu.	Setiap	manusia	yang	berakal	
sehat	pasti	mempunyai	berbagai	macam	atau	satu	harapan	yang	
dicari	dalam	hidupnya	dan	sudah	pasti	pemerolehan	harapan	itu	
menghasilkan	kondisi	yang	menyenangkan.	Entah	kesenangan	itu	
berkaitan	dengan	diri	si	pencari	itu	sendiri	atau	berkaitan	dengan	
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kesenangan	dirinya	dan	orang	lain.	Yang	jelasnya,	tidak	ada	satu	
harapan	 pun	 yang	 tidak	 mendatangkan	 kesenangan	 bagi	
pemerolehnya.		
	
Sebab	 –	 Sebab	 Kemiskinan:	 Refleksi	 Kasus	 Lima	 Perempauan	
Kepala	Rumah	Tangga	Miskin	

Ø Mereka	ada	karena	angka	kelahiran	yang	tinggi	
Kelompok	 masyarakat	 yang	 tidak	 maju	 [untuk	

sementara	 kita	 memakai	 kaca	 mata	 kemajuan]	 sering	
disebut	 kaum	 miskin	 yang	 sarat	 dengan	 kemiskinan.	
Kaum	 miskin	 [plus	 kemiskinan]	 ini	 juga	 mengalami	
pertumbuhan	 dengan	 pesat	 atau	 bertambah	 banyak	
jumlahnya	[terutama	karena	angka	kelahiran	yang	tingi].	
Angka	 kelahiran	 kaum	 miskin	 di	 negara-negara	 dunia	
ketiga	 [termasuk	 pada	 wilayah-wilayah	 tertentu	 di	
Indonesia]	 yang	 tinggi,	 pada	 konteks	 tertentu,	 tidak	
seimbang	dengan	tingkat	 kematian.	Pertumbuhan	kaum	
miskin	yang	sangat	pesat	ini	terjadi	hampir	semua	lokasi	
atau	 tempat	 mereka	 berada.	 Dengan	 demikian,	 pada	
umumnya	 mereka	 [kaum	 miskin]	 hampir	 tidak	
mempunyai	 apa-apa	 selain	 anak	 [anak-anak];	 karena	
mereka	 tidak	 banyak	 berbuat	 apa-apa,	 selain	 prokreasi	
dan	reproduksi.		

Ø Mereka	 tetap	 miskin	 karena	 menutup	 diri	 dari	
pengaruh	luar		

Tatanan	 serta	 keteraturan	 suatu	 komunitas	
masyarakat	[di	lokasi	komunitas	itu]	merupakan	warisan	
secara	turun-temurun.	Dan	jika	komunitas	itu	mempunyai	
kontak	dengan	yang	lain,	maka	akan	terjadi	saling	meniru	
kemudian	 masing-masing	 mengembangkan	 hasil	 tiruan	
itu	 sesuai	dengan	 sikonnya.	Dengan	 itu,	dapat	dipahami	
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bahwa	 hubungan	 sosial	 [antar	 manusia,	 dan	 antar	
masyarakat]	 bersifat	 mempengaruhi	 satu	 sama	 lain.	
Namun,	 tidak	 menutup	 kemungkinan,	 walau	 terjadi	
interaksi,	 ada	 kelompok	 atau	 komunitas	 masyarakat	
[karena	situasi	tertentu]	yang	tidak	mengembangkan	diri,	
sehingga	 tetap	 berada	 pola-pola	 hidup	 dan	 kehidupan	
statis.	Akibatnya,	mereka	tidak	mengalami	kemajuan	yang	
berarti;	[sekali	lagi,	dengan	kaca	mata	kemajuan],	mereka	
tetap	dalam	keberadaanya	yaitu	kemiskinan.		

Ø Mereka	 tercipta	 karena	 korban	 ketidakadilan	 para	
pengusaha	

Kemajuan	sebagian	masyarakat	global	[termasuk	
Indonesia]	 yang	 mencapai	 era	 teknologi	 dan	 industri	
ternyata	 tidak	 bisa	 menjadi	 gerbong	 penarik	 untuk	
menarik	 sesamanya	 agar	 mencapai	 kesetaraan.	 Para	
pengusaha	 teknologi	 dan	 industri	 tetap	 membutuhkan	
kaum	 miskin	 yang	 pendidikannya	 terbatas	 untuk	
dipekerjakan	 sebagai	 buruh.	 Dan	 dengan	 itu,	 karena	
alasan	 kurang	 pendidikan,	 mereka	 dibayar	 di	 bawah	
standar	 atau	 sangat	 rendah,	 serta	 umumnya,	 tanpa	
tunjangan	kesehatan,	transportasi,	uang	makan,	dan	lain	
sebagianya.		

Para	buruh	tersebut	harus	menerima	keadaan	itu	
karena	membutuhkan	nasi	 dan	pakaian	untuk	bertahan	
hidup.	 Akibatnya,	 menjadikan	 mereka	 tidak	 mampu	
meningkatkan	 kualitas	 hidupnya.	 Secara	 langsung,	
mereka	 telah	 menjadi	 korban	 ketidakadilan	 para	
pengusaha	 [konglomerat]	 hitam	 yang	 sekaligus	 sebagai	
penindas	 sesama	 manusia	 dan	 pencipta	 langgengnya	
kemiskinan.	Para	buruh	[laki-laki	dan	perempuan]	harus	
menderita	karena	bekerja	selama	12	jam	per	hari	[bahkan	
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lebih],	walau	upahnya	tak	memadai.	Kondisi	buruk	yang	
dialami	oleh	para	buruh	tersebut	 juga	membuat	dirinya	
semakin	terpuruk	di	tengah	 lingkungan	sosial	kemajuan	
di	sekitarnya	[terutama	para	buruh	migran	pada	wilayah	
metropolitan].		

Sistem	 kerja	 yang	 hanya	 mengutamakan	
keuntungan	 majikan,	 telah	 memaksa	 para	 buruh	 untuk	
bekerja	 demikian	 keras.	 Sehingga	 kehidupan	 yang	
standar,	wajar	dan	normal,	yang	seharusnya	dialami	oleh	
para	 buruh,	 tidak	 lagi	 dinikmati	 oleh	mereka.	 Fisik	 dan	
mental	para	buruh	[yang	giat	bekerja	tetapi	tetap	miskin],	
telah	 dipaksa	 menjadi	 bagian	 dari	 instrumen	 mekanis.	
Mereka	dipaksa	untuk	menyesuaikan	diri	dengan	irama,	
kecepatan	dan	ritme	mesin-mesin	pabrik	dan	ritme	bising	
mesin	otomotif;	mesin-mesin	itu,	memberikan	perubahan	
dan	 keuntungan	 pada	 pemiliknya,	 namun	 sang	 buruh	
tetap	berada	pada	kondisi	kemiskinan.	Dengan	tuntutan	
itu,	mereka	tak	memiliki	kebebasan,	kecuali	hanya	untuk	
melakukan	 aktivitas	 pokok	 makhluk	 hidup	 [makan,	
minum,	 tidur],	 di	 sekitar	 mesin-mesin	 yang	 menjadi	
tanggungjawabnya.		

Ø Mereka	 tetap	 ada	 karena	 adanya	 pembiaran-
pembiaran	 yang	 dilakukan	 oleh	 penguasa	 dan	
pengusaha		

Sikon	 hidup	 dan	 kehidupan	 komunitas	
masyarakat	[mereka	yang	tersisih	dan	tertinggal]	miskin	
diperparah	 lagi	 dengan	 tanpa	 kesempatan	memperoleh	
pendidikan,	 tingkat	 kesehatan	 rendah,	 serta	 berbagai	
keterbatasan	dan	ketidakmampuan	lainnya.		

Mereka	ada	di	mana-mana,	pada	daerah	terpencil,	
di	 tepi-tepi	 pantai,	 pinggiran	 kali	 dan	 rel	 kereta	 api,	
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bahkan	 wilayah-wilayah	 atau	 daerah-daerah	 kumuh	 di	
perkotaan.	 Kompleksitas	masyarakat	miskin	 seperti	 itu,	
sengaja	 dibiarkan	 begitu	 saja	 oleh	 para	 penguasa	 dan	
pengusaha	agar	 tetap	 terjadi	suatu	ketergantungan.	 Jika	
ada	 bencana	 alam,	 mereka	 dibutuhkan	 agar	 bisa	
melakukan	 charity	 advertenrial,	 atau	 tindakan	 bantuan	
sosial	yang	mengandung	nilai	iklan	bahwa	sang	pemberi	
bantuan	 sebagai	 orang	 baik	 hati	 serta	 mempunyai	
kepedulian	 kepada	 kaum	 miskin	 [misalnya,	 jika	 terjadi	
bencana	 [tsunami,	 banjir,	 gempa	 bumi,	 tanah	 longsor,	
kebakaran].	 Perhatian	 kepada	 kaum	miskin	 yang	hanya	
berupa	charity	advertenrial	ini,	bisa	dan	biasa	dilakukan	
oleh	 pejabat,	 penguasa,	 tokoh	 agama,	 politik,	 artis,	 dan	
lain	 sebagainya.	 Dengan	 itu	menghasilkan	 kaum	miskin	
yang	 tetap	 menengadah	 tangan	 untuk	 meminta	
belaskasihan	akibat	penderitaannya.	Mereka	memeriksa	
kesehatan	jika	ada	bhakti	sosial	kesehatan;	makan	dengan	
nilai	gizi	baik	karena	ada	bantuan	serta	droping	pangan,	
dan	seterusnya.	

Mereka	 dihitung,	 jika	 tiba	 saat	 membutuhkan	
dukungan	suara	agar	menjadi	pemimpin	daerah	ataupun	
anggota	 legislatif.	 Mereka	 diperlukan,	 jika	 ingin	
melakukan	 demonstrasi	 [plus	 kerusuhan]	 melawan	
pemerintah.	 Bahkan,	 jumlah	 mereka	 dikurangi	 karena	
salah	 satu	 ukuran	 keberhasilan	 pemerintah	 adalah	
berkurangnya	 masyarakat	 atau	 orang	 miskin.	 Ataupun,	
jumlah	 mereka	 ditambah	 karena	 dipakai	 oleh	 kaum	
oposan	[kaum	oposisi	yang	dimaksud	adalah	orang-orang	
di	 luar	 lingkaran	 pemerintah]	 sebagai	 salah	 satu	 tolok	
ukur	ketidakberhasilan	serta	ketidakbecusan	pemerintah	
mengelola	negara.	
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Sementara	 itu,	 andil	 penguasa	 wilayah	 dan	
nasional	 [yang	 sering	 berkonspirasi	 dengan	 pengusaha	
hitam]	 untuk	 meningkatkan	 pertumbuhan	 masyarakat	
miskin	 pun	 cukup	 besar.	 Berbagai	 rekayasa	 jahat,	
pengusaha	[konglomerat	hitam]	memakai	tangan-tangan	
kotor	 penguasa	 untuk	 membebaskan	 lahan	 [dengan	
alasan	pembangunan	fasilitas	umum]	dengan	nilai	harga	
di	 bawah	 standar.	 Lahan	 atau	 persil	 dengan	 mudah	
berpindah	kepemilikan	[kepada	para	penguasa	hitam	dan	
jahat],	 karena	 pemiliknya	 [biasanya	 mereka	 adalah	
penduduk	asli	yang	kurang	pendidikan]	tergiur	sejumlah	
rupiah.	 Namun,	 karena	 ketidakmampuan	 memanage	
keuangan,	 dalam	 tempo	 tidak	 terlalu	 lama	 mereka	
menjadi	 kaum	 miskin	 baru	 [walau	 sesaat	 yang	 lalu	
mereka	adalah	orang	kaya	baru	karena	menjual	tanah].	

Seringkali	 penguasa	 dengan	 slogan	 politis	
memerangi	 kemiskinan,	 maka	 siapapun	 yang	
mengganggu	 stabilitas	 sosial,	 ekonomi,	 politik	 dan	
keamanan	 serta	 pembangunan	 [akan]	 dianggap	 sebagai	
musuh.	 Karena	 itu	 banyak	 tanah	 milik	 komunitas	 suku	
bangsa	 yang	 tiba-tiba	 diperlukan	 area	 perkebunan,	
bandara,	 lapangan	 golf,	 pabrik,	 dan	 lain-lain.	 Ketika	
mereka	 [pemilik	 tanah]	 mempertahankan	
kepemilikannya,	 mereka	 dianggap	 sebagai	 penghambat	
pembangunan.	 Demikian	 juga,	 penyingkiran	 terhadap	
masyarakat,	 jika	wilayah	atau	di	 alam	bumi	pada	 lokasi	
tempat	tinggal	mereka	mengandung	mineral	atau	barang	
tambang	lainnya.	Banyak	masyarakat	yang	bermukim	di	
tempat	 yang	 dianggap	 salah	 karena	 desanya	 lebih	
menguntungkan	 untuk	 dibangun	 waduk	 raksasa.	
Demikian	 pula	 ada	 masyarakat	 yang	 tiba-tiba	 harus	
menerima	 nasib	 untuk	 dipindahkan	 dari	 wilayah	
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permukimannya,	karena	tanah	mereka	lebih	cocok	untuk	
proyek	[mercu	suar]	pembangunan,	serta	tempat	latihan	
perang.	 Dan	 tidak	 sedikit	 masyarakat	 kota	 tadinya	
berkecukupan	 tersingkir	 ke	 wilayah	 pinggiran	 dengan	
kemiskinan.	Bahkan	tidak	sedikit	yang	akhirnya	menjadi	
kaum	urban	yang	mengemis	serta	mengais-ngais	sampah	
di	metropolitan	untuk	mempertahankan	hidupnya.	

Di	 sini,	 jelas	 bahwa	 adanya	 kaum	miskin	 bukan	
semata-mata	 karena	 sebagai	 paradoks	 pembangunan,	
tetapi	juga	karena	pembiaran-pembiaran	pengusaha	dan	
penguasa	 terhadap	 keberadaan	 mereka	 agar	 sewaktu-
waktu	dapat	dipakai	atau	difungsikan	sebagai	salah	satu	
alat	 untuk	mencapai	 kedudukan,	 ketenaran,	 kekuasaan,	
serta	rencana	kejahatan	yang	tersembunyi.		

Ø Salah	Paham	Terhadap	Makna	Kebahagiaan	
Kita	patut	bersyukur	karena	pada	lima	kasus	yang	

ditelaah,	tidak	kita	temukan	adanya	pengaruh	pemikiran	
fatalisme.	Mereka	 dengan	 sigap	 dan	mantap	melangkah	
dengan	menuju	harapan	dan	menatap	masa	depan	dengan	
berpegang	 teguh	pada	kemampuan	untuk	berkehendak.	
Akan	tetapi,	mereka	melupakan	bahwa	kehendak	bebas	
saja	 tidaklah	 cukup	 untuk	 mengarungi	 samudera	
kehidupan	yang	luas	ini.	

Ada	 sebuah	 ilustrasi	 menarik	 yang	 nampaknya	
patut	 untuk	 dikutip	 sebagai	 analogi	 untuk	
menggambarkan	 keadaan	 mereka.	 Kisahnya	 sebagai	
berikut:	

“Matahari	 terbit	 dari	 balik	 horison	 dan	 mendenyarkan	
cahaya	ke	arah	wajah	–	wajah	lesu	para	penumpang	kapal.	
Begitu	terbangun	dari	tidur	semalaman,	para	penumpang	
ini	 bergegas	 mencari	 makan,	 minum	 dan	 bersenang	 –	
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senang,	mengikuti	gerak	kapal	menembusi	samudera	tak	
bertepi.	Sementara	itu,	seorang	yang	tampak	lebih	cerdas	
ketimbang	yang	lainnya	mulai	berpikir,	lalu	menengok	ke	
arah	rekan	lainnya	dan	bertanya,	“ke	mana	gerangan	kita	
menuju?”	 Orang	 yang	 baru	 terbangun	 dari	 tidurnya	
menangkap	pertanyaan	itu	dan	segera	menanyakan	soal	
serupa	 kepada	 rekan	 –	 rekan	 lainnya.	 Sebagian	 yang	
terlalu	 karam	 dalam	 keriangan	 dan	 kesenangan	 tak	
menggubris	 pertanyaan	 ini,	 dan	 terus	 saja	 tenggelam	
dalam	 urusannya	 sendiri.	 Tetapi,	 perlahan	 –	 lahan	
pertanyaan	ini	mulai	tersebar	sampai	ke	awak	dan	kapten	
kapal.	 Ternyata	mereka	 pun	 tidak	 tahu	 dan	 bertanya	 –	
tanya	tentang	hal	yang	sama.	Akhirnya,	suatu	tanda	tanya	
besar	 menggelayuti	 suasana	 kapal,	 menimbulkan	
ketakutan	dan	kecemasan....”	
	

Bukankah	 skenario	 khayal	 di	 atas	 menyerupai	
kisah	anak	cucu	Adam	di	dunia:	menumpang	kapal	besar	
bernama	 Bumi,	 berputar	 –	 putar	 di	 jagat	 kosmos,	
melancongi	lautan	waktu	yang	tak	berbatas?	

Ya,	 itulah	 kisah	 mereka,	 dengan	 kemajuan	
teknologi	 yang	 menakjubkan,	 mereka	 jadi	 terserang	
kebingungan	dan	kebimbangan	serta	tidak	tahu	dari	mana	
mereka	berasal	dan	kemana	mereka	akan	pergi.	Ke	arah	
mana	 mereka	 semestinya	 untuk	 berbelok	 dan	 ke	 arah	
mana	 mereka	 yang	 harus	 tempuh?	 	 Inilah	 mengapa	
Absurdisme,	 Nihilisme	 dan	 hippiisme	 muncul	 di	 abad	
ruang	 angkasa	 ini.	 Bagaimanapun	 pertanyaan	 –	
pertanyaan	 ini	 akan	 kerap	 menghantui	 manusia,	
bagaimana	kita	berawal?	Bagaimana	kita	berakhir?	Dan	
manakah	jalan	yang	lurus	untuk	mencapai	tujuan?.	Tujuan	
kita	 tidak	 lain	 adalah	kebahagiaan	mutlak.	Kebahagiaan	
mutlak	bukanlah	harta,	pendidikan,	rumah	dan	makanan	
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yang	nikmat.	Seandainya	mereka	mengetahui	seperti	apa	
kebahagiaan	 mutlak	 itu	 dan	 jalan	 apa	 yang	 mesti	
ditempuh	 untuk	 mendapatkannya,	 maka	 mereka	 tidak	
akan	tersesat	dalam	perangkap	kemiskinan.	Kebahagiaan	
mutlak	adalah	titik	potensi	terdekat	dengan	Tuhan	Yang	
Maha	 Esa.	 Mereka	 akan	 mengetahui	 bahwa	 dunia	 ini	
hanyalah	tempat	untuk	memupuk	segala	persiapan	yang	
dibutuhkan	 untuk	 mencapai	 kebahagiaan	 mutlak	
tersebut.	 Dan	 dengan	 rahmat	 dan	 hidayah-Nya,	 yang	
merupakan	 tujuan	 final,	 mereka	 akan	 memperoleh	
kenikmatan	 yang	 abadi.	 Segala	 macam	 kenikmatan	
duniawi	 berada	 di	 bawah	 kaki	 kita,	 sehingga	 segala	
macam	hal	–	hal	yang	dikarakterkan	sebagai	kemiskinan	
akan	 terhempas	 dari	 diri	 kita.	 Semoga	 Dia	 senantiasa	
menjaga	kita	dari	penyimpangan	dari	jalur	menuju-Nya.				

	
	

Kesimpulan	
Kesimpulan	 dari	 kajian	 riset	 ini,	 telah	 menunjukkan	

bahwa	Perempuan	Kepala	Rumah	Tangga	(PKRT)	miskin,	selain	
mengalami	 rendahnya	pendapatan	untuk	pemenuhan	kebutuan	
hidup	sehari-hari,	juga	memiliki	keadaan	kesehatan	yang	rendah	
(lemah	 fisik)	 sebagai	 akibat	 dari	 pemenuhan	 kebutuhan	 gizi	
sehari-hari	 yang	 sangat	 rendah.	 Selain	 itu,	 kondisi	
ketidakberdayaan	 yang	 mereka	 miliki	 dapat	 dilihat	 dari	
ketergantungan	 hidup	 yang	 sewaktu-waktu	 harus	 pindah	 dari	
lokasi	 tanah	 milik	 orang	 lain	 yang	 mereka	 gunakan.	 Demikian	
juga,	 tentang	 adanya	 ketergantungan	 ekonominya	 yang	 sangat	
tinggi	 terhadap	 pihak	 pembeli	 atau	 Bos	 pemulung	 (pemilik	
modal),	 yang	 membuat	 mereka	 sangat	 tidak	 berdaya	 dengan	
ketetapan	 harga	 jual	 barang-barang	 asongan	 yang	 telah	
dikumpulkan.	 Kondisi	 lain	 yang	 mereka	 alami	 adalah	 adanya	
tingkat	 kerawanan	 yang	 sangat	 tinggi	 terhadap	 kemungkinan	
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terserang	penyakit	TBC	dan	diare,	 serta	disentri,	 sebagai	akibat	
dari	 pekerjaan	 yang	 mengharuskan	 mereka	 selalu	 berhadapan	
dengan	sampah.	Selain	itu,	kerawanan	akan	penggusuran	tempat	
tinggal	 dari	 pemilik	 tanah	 yang	 ditempati	 untuk	 membangun	
gubuk.	 Karena	 itu,	 	 kehidupan	 mereka	 cenderungan	 terisolir	
kedalam	 lingkungan	 sosial-budaya	 yang	 sangat	 kumuh	 dan	
kondisi	lingkungan	fisik	yang	sangat	tidak	sehat.					

Dengan	demikian,	dapat	dikatakan	bahwa	ke	lima	mata	
rantai	yang	disebutkan	di	atas,	masing-masing	memiliki	kekuatan	
memerangkap	 yang	 berbeda-beda.	 Antara	 satu	 mata	 rantai	
dengan	mata	rantai	lainnya	tidak	dapat	dipisahkan,	karena	satu	
sama	 lain	 memiliki	 keterkaitan	 yang	 sangat	 kuat	 dalam	
mewujudkan	perangkap	kemiskinan	bagi	PKRT.	Karena	 itu,	 	 ke	
lima	mata	 rantai	 	 tersebut	 telah	mewujudkan	 kemelaratan	dan	
ketidakberuntungan,	 serta	 keadaan	 minus	 pada	 Perempuan	
Kepala	Rumah	Tangga	(PKRT)	miskin,					

Mata	rantai	yang	paling	kuat	dalam	memerangkap	PKRT	
kedalam	 kondisi	 kemiskinan	 structural	 adalah	 rendahnya	
pendapatan	yang	diperoleh	sehari-hari	sebagai	akibat	kapabilitas	
mereka	 yang	 sangat	 rendah.	 Kemudian,	 disusul	 dengan	 mata	
rantai	 ketidakberdayaan,	 kelemahan	 fisik,	 kerawanan	 penyakit	
dan	penggusuran,	serta	terisolir	dalam	lingkungan	kumuh.	

Dalam	 keadaan	 hidup	 yang	 demikian,	 sehingga	 aset	
yang	dimiliki	oleh	kasus	rata-rata	sangat	kecil.	Selain	itu,	mereka	
juga	 tidak	 memiliki	 	 akses	 pada	 sektor	 ekonomi	 lainnya	 dan	
bahkan	 untuk	 bantuan-bantuan	 Pemerintah	 yang	 berkenaan	
dengan	 pemberdayaan	 ekonomi,	 juga	 tidak	 didapatkan	
sebagaimana	yang	mereka	butuhkan	dan	harapkan.		

Kesimpulan	lain	yang	juga	penting	untuk	dikemukakan	
pada	 hasil	 penelitian	 ini	 adalah	 bahwa	 berbeda	 halnya	 dengan	
pandangan	Maslow	tentang	tidak	terjadinya	loncatan	kebutuhan	
secara	 hirarki	 sebagai	 akibat	 masuknya	 paham	 modernisasi,	
seperti	 kebutuhan	 primer,	 kebutuhan	 rasa	 aman,	 kebutuhan	
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kasih	sayang,	kebutuhan	harga	diri,	kebutuhan	akan	aktualisasi		
diri).	 Kasus	 yang	 dijumpai	 di	 daerah	 penelitian,	 	 bahwa	 dalam	
kelompok	kasus	PKRT	telah	 terjadi	 loncatan	hirarki	kebutuhan,	
dimana	pada	satu	sisi,	kebutuhan	dasar	mereka	belum	terpenuhi	
secara	 normal,	 namun	 di	 sisi	 lain,	 mereka	 telah	 melakukan	
loncatan	 hirarki	 pada	 tindakan	 aktualisasi	 diri,	 seperti	 adanya	
informan	(subyek)	yang	menggunakan	handpone,	kawat	gigi,	dan	
penggunaan	 suntikan	 bahan	 silicon	 untuk	 kecantikan,	 operasi	
hidung,	 dagu,	 dan	 bibir.	 Dengan	 demikian	 hal	 itu	 telah	
menunjukkan	 terjadinya	 loncatan	hirarki	 yang	berbeda	dengan	
apa	yang	dikemukakan	oleh	Maslow.		

Kemudian,	 strategi	 bertahan	 hidup	 yang	 seringkali	
dilakukan	 oleh	 sebagian	 besar	 kasus,	 antara	 lain	 adalah	 :	 1)	
menitipkan	 anaknya	 ke	 Panti	 Asuhan,	 2)	 menyewakan	 Kamar	
Mandi/WC	 secara	 umum,	 3)	 mengurangi	 pola	 makan	 dalam	
kondisi	 tertentu,	 4)	membeli	 baju	 bekas	 (cakar),	 5)	meminjam	
pada	 rentenir	 atau	 majikan,	 6)	 menjual	 aset	 yang	 bernilai	
ekonomi,	7)	memanfaatkan	waktu	luang	dengen	memelihara	Itik	
tetangga,	 8)	 memberhentikan	 anak	 dari	 sekolah,	 dan	 9)	
mengerjakan	pekerjaan	serabutan	(mencuci	dan	memulung).		

	
Saran-Saran	

Dengan	 mengacuh	 pada	 kesimpulan	 di	 atas,	 maka	
saran-saran	 yang	 dianggap	 penting	 adalah	 perlunya	 dilakukan	
penelitian	 lebih	 lanjut	 untuk	 menemukenali	 secara	 mendalam	
dan	 meluas	 tentang	 Perempuan	 Kepala	 Rumah	 Tangga	Miskin	
(PKRT)	 terutama	 yang	 berkenaan	 dengan	 	 budaya	 kemiskinan	
dan	 transformasi	 social.	 Selain	 itu,	 disarankan	agar	 pentingnya	
mengembangkan	semangat	sikap	mental	dan	cara	berpikir	yang	
berorientasi	 pada	 peningkatan	 produktivitas	 dan	 pemerataan	
pendapatan	 di	 kalangan	 Perempuan	 Kepala	 Rumah	 Tangga	
Miskin	 (PKRT).	 Demikian	 juga,	 disarankan	 	 agar	 bagaimana	
program-program	 pemerintah	 yang	 berkenaan	 dengan	
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pemberdayaan	 ekonomi	 dan	 peningkatan	 pendidikan	 dapat	
dilaksanakan	 secara	 maksimal	 terhadap	 keluarga	 miskin	
didaerah	ini,	guna	pemerataan	pembangunan	dibidang	ekonomi	
dan	pendidikan.	

	
Implikasi	Kajian	Riset	
	 Secara	 pragmatis,	 hasil	 studi	 dari	 kajian	 riset	 ini	
berimplikasi	 terhadap	 beberapa	 hal.	 Berikut	 dideskripsikan	
beberapa	butir	implikatif	pada	aspek	berikut.	
1. Aspek	temuan	penelitian	

a. Karakteristik	 perangkap	 kemiskinan	 yang	 dialami	 oleh	
perempuan	Kepala	Rumah	Tangga	(PKRT)	miskin	di	kota	
Makassar	 adalah:	 (1)	 rendahnya	 pendapatan	 untuk	
pemenuhan	 kebutuhan	 hidup	 sehari-hari,	 (2)	 keadaan	
kesehatan	yang	rendah	(lemah	fisik)	sebagai	akibat	dari	
pemenuhan	 kebutuhan	 gizi	 sehari-hari	 yang	 sangat	
rendah.	 (3)	 ketidakberdayaan	 akibat	 ketergantungan	
hidup	 yang	 sewaktu-waktu	 harus	 pindah	 dari	 lokasi	
tanah	 milik	 orang	 lain	 yang	 mereka	 gunakan	 serta	
ketergantungan	 ekonomi	 yang	 sangat	 tinggi	 terhadap	
pihak	pembeli	atau	bos	pemulung	(pemilik	modal),	yang	
membuat	mereka	sangat	tidak	berdaya	dengan	ketetapan	
harga	 jual	 barang-barang	 asongan	 yang	 telah	
dikumpulkan,	(4)	tingkat	kerawanan	yang	sangat	tinggi	
terhadp	 kemungkinan	 terserang	 penyakit.	 Selain	 itu,	
kerawanan	 akan	 penggusuran	 tempat	 tinggal	 dari	
pemilik	tanah	yang	ditempati	untuk	membangun	gubuk.	
(5)	 mereka	 cenderung	 terisolir	 kedalam	 lingkungan	
sosial-buadaya	 yang	 sangat	 kumuh	 dan	 kondisi	
lingkungan	fisik	yang	sangat	tidak	sehat.	

b. Aset	 yang	dimiliki	 oleh	 informan	 rata-rata	 sangat	kecil.	
Selain	itu,	mereka	juga	tidak	memiliki	akses	pada	sektor	
ekonomi	 lainnya	 dan	 bahkan	 untuk	 bantuan-bantuan	
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pemerintah	 yang	 berkenaan	 dengan	 pemberdayaan	
ekonomi,	 juga	 tidak	 didapatkan	 sebagaimana	 yang	
mereka	butuhkan	dan	harapkan.	

c. Strategi	 bertahan	 yang	 seringkali	 dilakukan	 oleh	
sebagian	besar	kasus,	antara	lain:	1)	menitipkan	anaknya	
ke	 panti	 asuhan;	 2)	 menyewakan	 kamar	 mandi/WC	
secara	umum;	3)	mengurangi	pola	makan	dalam	kondisi	
tertentu;	4)	membeli	baju	bekas	 	(cakar);	5)	meminjam	
pada	rentenir	atau	majikan	;	6)	menjua	aset	yang	bernilai	
ekonomi;,	7)	 	memanfatkan	waktu	waktu	 luang	dengan	
memelihara	itik	tetangga	;	8)	memberhentikan	anak	dari	
sekolah	 dan	 9)	 mengerjakan	 pekerjaan	 serabutan	 (	
mencuci	dan	memulung).		

2. Aspek	teoritik-	akademik	
a. Perangkap	 kemiskinan	 yang	 dialami	 perempuan	

kepala	 rumah	 tangga	 miskin	 di	 kota	 Makassar	
menurut	 Chambers	 inti	 dari	 masalah	 kemiskinan	
terletak	 apa	 yang	 dinamakan	 deprevation	 trap	 atau	
jebakan	 kekuragan	 yang	 terdiri	 atas	 lima	 ketidak	
beruntungan	itu	adalah	:	1)	rendahnya	pendapatan;	2)	
kelemahan	 Fisik;	 3)	 keterasingan;	 4)	 keretanan;	 5)	
ketidakbedayaan.	 Dari	 kelima	 ketidakberuntungan	
tersebut	 keretanan	 dan	 ketidakberdayaan	
mengakibatkan	 terjadinya	 perbedaan	 pemilikan	
faktor	produksi.		

b. Pemanfaatan	asset	dan	kapabilitas	perempuan	kepala	
rumah	 tangga	 miskin	 untuk	 mempertahankan	
kelangsungan	 hidupnya	 dengan	 memanfaatkan	
potensi	yang	dimilkinya	semua	berada	dalam	kategori	
miskin.	Kondisi	ini	juga	makin	memperkuat	kerangka	
analisis	Moser	yang	disebut	“	the	Asset	vulnerability	
frameword”	serta	sen	dalam	kapabilitas.	
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c. Srtategi	 adaptasi	 perempuan	 kepala	 rumah	 tangga	
miskin	 dikota	 Makassar	 adalah;	 1)	 Menitipkan	
anaknya	 ke	 Panti	 Asuhan;	 2)	 Menyewakan	 kamar	
mandi/WC	secara	umum;	3)	mengurangi	pola	makan	
dalam	 kondisi	 tertentu;	 4)	 membeli	 baju	 bekas		
(cakar);	5)	meminjam	pada	rentenir	atau	majikan	;	6)	
menjua	aset	yang	bernilai	ekonomi;,	7)		memanfatkan	
waktu	waktu	luang	dengan	memelihara	itik	tetangga	;	
8)	 memberhentikan	 anak	 dari	 sekolah	 dan	 9)	
mengerjakan	 pekerjaan	 serabutan	 (	 mencuci	 dan	
memulung).	 Merupakan	 perwujudan	 dari	 Teori	
Pilihan	Rasional.	
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