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PERGULATAN HIDUP PEREMPUAN  

(Pengantar Memahami Realitas Kepala Rumah Tangga dan 

Kemiskinan Perkotaan) 

 

Oleh: Darmawan Salman 

Guru Besar Sosiologi Pedesaan dan KPS S3 Ilmu Pertanian 

Universitas Hasanuddin, Makassar 

Kehidupan bagaimanakah lagi yang lebih berat deritanya 

selain hidup dalam perangkap kemiskinan? Sebuah kondisi dimana 

rendahnya pendapatan, lemahnya fisik, terbatasnya daya, rentannya 

kondisi, dan terisolasinya kehadiran, berkelindan saling mengikat 

sedemikian rupa sehingga akhir dari kemiskinan itu sulit 

terharapkan? Sebuah kondisi dimana diperlukan penerimaan yang 

tinggi untuk terus melanjutkan hidup dan tidak memutuskan untuk 

berhenti dari kehidupan?  

 Derita kemiskinan oleh siapakah lagi yang lebih tak 

tertahankan perihnya kecuali yang dijalani oleh seorang perempuan 

kepala rumah tangga? Bila pada umumnya seorang perempuan 

merasai kemiskinan dalam posisi sebagai ibu rumah tangga maka 

pada kasus ini perempuan itu merasai kemiskinan dalam posisi 

sebagai kepala rumah tangga. Bila pada umumnya “tulang 

punggung” pencari nafkah keluarga adalah laki-laki maka pada 

kasus ini pencarian nafkah itu dibergantungkan kepada “tulang 

rusuk” sang laki-laki. 

 Negara boleh saja telah mengimplementasikan Strategi 

Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) dan memberi 

amanah kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) untuk mengentaskan rumah tangga miskin. 

Daerah boleh saja telah menjalankan Strategi Penanggungan 

Kemiskinan Daerah (SPKD) dan memberi tugas kepada Tim 

Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk 

mereduksi kemiskinan. Dunia global boleh saja telah menggulirkan 
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Tujuan Pembangunan Millenium (TPM) dan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB) yang menempatkan dunia yang tanpa 

kemiskinan dan kelaparan sebagai tujuan prioritasnya.  

Pengarusutamaan gender boleh saja telah menjadi agenda 

global yang dipromosikan untuk mengisi kebijakan dan 

penganggaran pemerintah serta memperlombakan daerah untuk 

mencapai indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks 

pemberdayaan gender (IDG) yang tinggi. Pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak boleh saja telah ditempatkan sebagai sebuah 

urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis pemberdayaan 

perempuan boleh saja telah bekerja keras melakukan pendampingan 

ekonomi dan sosial kepada individu dan kelompok perempuan. 

Bacalah buku ini, maka anda akan menemukan sebuah kisah 

tentang kehidupan yang tenggelam dalam perangkap kemiskinan, 

yang sedemikian dalamnya indeks kedalaman kemiskinannya, yang 

sedemikian parahnya indeks keparahan kemiskinannya. Bacalah 

buku ini, maka anda akan menemukan sebuah fakta bahwa di balik 

hasrat mulia upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan 

oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga donor, aktivis 

kemanusiaan dan LSM, tetap saja ada yang tersisa dan tak tersentuh 

oleh impact, outcome, output dari berbagai kebijakan, program dan 

kegiatan mereka. Bacalah buku ini, maka anda akan menemukan 

sebuah cerita bahwa di balik megah dan mewahnya sebuah kota 

berlevel metropolitan terdapat ruang-ruang yang menyimpan 

kekumuhan dan kepapaan, yang demikian ironis dan dramatis 

koeksistensi keberadaannya.  

***** 

Buku ini menggunakan dua teori utama sebagai dasar 

konseptualnya dalam mengungkap realitas sosial. Pertama, teori 

perangkap kemiskinan dari  Chambers (1983), yang menempatkan 

realitas kemiskinan sebagai hasil konstruksi dari sejumlah unsur 

yang menciptakan perangkap, sedemikian rupa sehingga siapapun 

yang tercebur ke dalamnya  mustahil akan terangkat. Perangkap ini 
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berawal dari rendahnya penghasilan, yang menyebabkan rumah 

tangga menekan konsumsi pangannya, sedemikian rupa sehingga 

kondisi fisik anggota rumah tangga tersebut melemah. Kelemahan 

fisik ini berlanjut kepada tubuh yang gampang sakit dan berukuran 

kecil-pendek. Rendahnya penghasilan juga menyebabkan kesulitan 

mengakses sekolah, mengakses informasi, mencari pekerjaan yang 

lebih baik, atau tinggal pada jalan-jalan utama. Ini adalah sebuah 

keterisolasian geografis sekaligus sosial. Siklus ini berlanjut dan 

melahirkan kerentanan, sebuah kondisi dimana rumah tangga 

demikian gampang tergoncang ketika lingkungan berubah seperti 

gangguan alam atau perubahan harga. Beriringan dengan kerentanan 

itu status dalam struktur sosial semakin rendah, demikian rendahnya 

sehingga aspirasi (voices) dan pilihan (choices) mereka tidak 

terpedulikan, sebuah ketidakberdayaan yang paling tidak punya 

daya. Dalam kelindan kemiskinan, kelemahan, keterisolasian, 

kerentanan dan ketidakberdayaan itulah deprivasi terus berjalan, dari 

sepanjang hidup sebuah generasi, dan berlanjut kepada generasi 

berikutnya.  

 Kedua, teori strategi bertahan hidup. Dengan menggunakan 

kerangka analisis Moser (1984), buku ini percaya bahwa semua 

rumah tangga memiliki asset, termasuk rumah tangga paling miskin. 

Rumah tangga memiliki asset tenaga kerja, misalnya anak bisa 

dilibatkan bekerja; asset modal manusia, misalnya dengan 

keterampilan anggota rumah tangga meningkatkan kembalian dari 

tenaga yang dikeluarkannya; asset produktif, misalnya 

menggunakan rumah dan tanah untuk keperluan hidup; asset relasi 

rumah tangga, misalnya memanfaatkan dukungan sistem kerabat 

untuk berbagai bantuan; serta asset modal sosial, misalnya 

memanfaatkan lembaga sosial lokal bagi perekonomian rumah 

tangga. Dengan mempercayai bahwa rumah tangga miskin memiliki 

seluruh atau sebagian dari asset-asset tersebut, buku ini selanjutnya 

mengacu pada peta strategi bertahan hidup secara teoritis yang 

mencakup: (1) strategi peningkatan asset, seperti melibatkan banyak 

anggota keluarga untuk bekerja, mulai dari usaha kecil-kecilan, 

pemulung barang bekas, menyewakan kamar, mengadaikan barang, 

meminjam uang pada lintah darat, dan sebagainya; (2) pengontrolan 
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komsumsi dan pengeluaran, seperti mengurangi frekuensi makan 

dan jenis makanan, membeli barang murah, mengurangi 

pengeluaran pendidikan dan kesehatan, mengurangi kunjungan 

perjalanan, memperbaiki rumah dengan peralatan sendiri, dan 

sebagainya; (3) perubahan komposisi keluarga, seperti migrasi ke 

desa atau ke kota lain, meningkatkan jumlah rumah tangga untuk 

memaksimalkan pendapatan, menitipkan anak ke kerabat atau panti 

asuhan, dan sebagainya. 

Teori-teori ini bukan untuk diuji. Ia lebih berfungsi sebagai 

arahan pengumpulan data. Maka lihatlah bagaimana buku ini 

berdeskripsi tentang Mawar, Melati, Anggrek, Dahlia dan Sakura. 

Mereka semua berstatus kepala rumah tangga dalam kondisi janda. 

Mawar misalnya, janda tiga kali, bekerja menjadi pemulung, tukang 

cuci dan menjaga bebek tetangga sebagai sumber nafkahnya, dan 

pernah selama seminggu bersama anak-anaknya setiap hari hanya 

makan nasi dan garam sambil menunggui kematian suaminya. Atau 

Melati, janda dua kali, yang bekerja sebagai pembantu, penjual dan 

dukun-dukun, pernah hidup lama tidak pakai lampu karena tidak 

sanggup membayar iuran listrik Rp.50.000/bulan. Dalam 

kemiskinan separah itulah perempuan kepala rumah tangga ini 

menempuh berbagai strategi agar tetap dapat bertahan hidup. Buku 

ini dengan sabar menyelami asal-usul kemiskinan itu, 

mendeskripsikan strategi yang tertempuh untuk dapat bertahan 

dalam kemiskinan yang tidak usai-usai itu, lalu memberi interpretasi 

dalam perspektif sosiologi yang diacunya. 

***** 

Saya teringat seorang mahasiswi S3 Sosiologi PPs UNM 

tahun 2008-2009 ketika mengampu mata kuliah Teori Sosiologi 

Lanjut dan Sosiologi Komunitas Khusus. Dalam kelas berisi belasan 

orang terdapat ibu-ibu yang wajahnya selalu tersenyum saat 

perkuliahan. Saya tidak tahu apakah ia mengerti substansi teori 

sosiologi mutakhir yang saya sampaikan, saya tidak tahu apakah ia 

memahami fakta komunitas khusus yang saya ilustrasikan. 

Mahasiswi itu kemudian menjadi bimbingan saya dalam penulisan 

disertasinya. Bersama Prof. Maria E. Pandu (Almarhumah, Dosen 

Sosiologi Fisipol Unhas, teriring doa untuk beliau), saya 
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mengiyakan topik yang ditawarkannya yakni kemiskinan yang 

diderita perempuan kepala rumah tangga. 

Mahasiswi itu kami minta untuk mendalami pendekatan 

kualitatif dalam penelitian sosial. Kami sampaikan bahwa ia harus 

sabar melakukan wawancara mendalam, menulis catatan lapangan, 

dan menginterpretasi nomena di balik fenomena. Maka dengan 

senyumnya ia lalu keluar masuk lorong –kebanyakan naik bentor, 

menemui dan mewawancarai perempuan kepala rumah tangga 

miskin, serta mengamati konteks sosial dari kehidupan perempuan-

perempuan itu. Dengan tekun ditulisnya catatan lapangan yang 

lengkap dan dilaporkan dengan rutin kepada kami tim promotor.  

 Pada 2011-2012 ia mulai menulis disertasinya. Ketika 

disertasinya mulai terbentuk, ia dinyatakan dokter sebagai penderita 

kanker payudara stadium lanjut. Setelah melewati puncak-puncak 

tekanan psikologis dari vonis kanker tersebut, ia tetap berusaha 

menyelesaikan draft disertasinya. Ketika saatnya kami tawarkan 

untuk seminar hasil penelitian, dengan tenang ia sampaikan 

menunggu dulu jadwal operasinya. Ketika saatnya kami tawarkan 

untuk ujian tutup, dengan tenang ia sampaikan menyesuaikan dulu 

dengan jadwal kemoterapinya yang kedua. Ketika saatnya kami 

tawarkan untuk ujian promosi, dengan tenang ia sampaikan 

menunggu selesai kemoterapi yang keenam. Saya teringat 

bagaimana ia dengan senyum yang tetap merekah, tetapi dengan 

bibir yang gemetar membiru, dan dengan gerak yang amat lemah dan 

lambat, ia menjalani tahapan-tahapan akademik itu dengan sabar, 

dan gelar doktor sosiologi diraihnya. Ketika saya tanyakan apa yang 

mendorongnya begitu bersemangat dan percaya diri  menyelesaikan 

pendidikan doktor dalam kondisi sakit yang berat, dijawabnya 

tenang, “saya tidak mau ada berita tentang bimbingan bapak 

meninggal karena sedang menyelesaikan disertasi”. 

 Mahasisiwi itu adalah Dr. Nurlina Subair, MSi yang menulis 

buku ini. Disertasi yang ditulisnya adalah apa yang menjadi isi dari 

buku ini. Sebagai mana saya menjadi bagian yang mengantarnya 

menjadi doktor, kali ini saya kebagian memberi pengantar untuk 

buku ini. Selamat membaca. ***** 
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