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Buku sosiologi pedesaan ini merupakan pertautan antara teoritisasi dan 
perkembangan kajian pedesaan di Indonesia. Keberadaannya, merupakan jalan 
panjang dari pergulatan studi sekaligus pengalaman penulis sebagai sarjana 
sosiologi pedesaan. Pertautan keduanya menempa tumbuh kembangnya 
kesadaran tentang pentingnya berteori untuk praktik, dan berpraktik yang 
berteori. Lantaran hal tersebut, buku ini kami beri judul “Sosiologi Pedesaan: 
Teoritisasi dan Perkembangan Kajian Pedesaan Di Indonesia”. 

Secara substantif buku ini mengetengahkan pembahasan mengenai: 
(1) Konsep Dasar Sosiologi Pedesaan; (2) Perspektif Teori – Teori Sosiologi 
Pedesaan; (3) Anatomi Desa dan Pedesaan Indonesia dalam Lintasan Sejarah; 
(4) Sejarah Perkembangan Undang-Undang Pedesaan di Indonesia; (5) 
Perubahan Demografi-Ekonomi dan Munculnya Ketimpangan Sosial; (6) 
Budaya Miskin, Kemiskinan, dan Eksklusi Sosial Masyarakat Pedesaan; (7) 
Adaptasi Ekologis dan Strategi Nafkah Keluarga di Pedesaan; (8) Dilema 
Migrasi Internasional: Antara Kesejahteraan Semu dan Devolusi Pedesaan; (9) 
Komunalitas Terbayang: Mudik sebagai Fenomena Kultural, Kependudukan, 
dan Sosiologis; (10) Persoalan Pangan Nasional: Diskursus Mazhab Ketahanan 
Pangan, Kedaulatan Pangan, dan Biopolitik; (11) Ekologi Politik: Body of 
Knowledge, Sejarah Pemikiran, dan Perkembangan Empirik Terkini; (12) 
Teori Sosial Hijau: Diskursus Lingkungan dan Masa Depan Pedesaan; (13) 

v
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Pemerataan Pendidikan di Pedesaan Melalui Program Pendidikan SM3T; dan 
(14) Metodologi Studi Lapangan (Field Trip) Sosiologi Pedesaan.

Empat belas materi di atas merupakan sajian paling komprehensif, baik 
secara teoritik, empiris, dan dari keaktualan isu pedesaan di Indonesia. 
Pencapaian ini tidaklah mudah dan sederhana, tak terhitung begitu banyak 
tangan yang telah membantu. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis 
mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada Guru-
guru Penulis di Program Studi Sosiologi Pedesaan, IPB. Untuk (Alm) Prof. 
Dr. Sajogyo dan (Alm) Ibu Pudjiwati Sajogyo, semoga buku kami ini menjadi 
pelanjut estafet pengembangan sosiologi pedesaan yang sudah dirintisnya. 
Terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orangtua, keluarga, kolega 
dan murid-murid khususnya di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial UNJ. 

Tak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang 
setinggi-tingginya kepada penerbit PT. Rajagrafindo Persada yang telah 
bersedia menerbitkan buku ini. Semoga kerjasama ini terus berjalan dengan 
baik. Akhirnya, Penulis menaruh harapan besar, semoga buku ini dapat 
bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Terima kasih dan selamat membaca.

Jakarta,  Mei 2016

Dr. Muhammad Zid, M.si.

Ahmad Tarmiji Alkhudri, S.Pd., M.Si.
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A. Pengantar
Sosiologi Pedesaan sangat penting untuk dipelajari, mengingat sebagian 

besar masyarakat kita bertempat tinggal di desa. Dalam konteks ini, Pedesaan 
dan dinamikanya memiliki implikasi terhadap kehidupan. Bab 1 ini adalah 
awalan untuk memahami sosiologi pedesaan. Oleh karena itu, penting bagi 
kita untuk mengetahui dan memahaminya lebih detail dan komprehensif. 
Di sinilah, buku yang ada di tangan Saudara akan mencoba mengetengahkan 
konsep, sejarah, dan perkembangan sosiologi pedesaan. Mahasiswa 
diharapkan mampu memahami peta awal sosiologi pedesaan.

Sementara itu, kompetensi dasar yang diharapkan dalam pembahasan 
awal ini, meliputi penjelasan tentang (1) pengertian sosiologi pedesaan; (2) 
latar belakang munculnya sosiologi pendidikan; (3) istilah-istilah sosiologi 
pedesaan; (4) ruang lingkup sosiologi pedesaan; (5) perkembangan organisasi 
keilmuan sosiologi pedesaan; (6) perkembangan sosiologi pedesaan di 
Indonesia; dan (7) kegunaan, dan pokok-pokok penelitian dalam sosiologi 
pedesaan.

KONSEP DASAR SOSIOLOGI 
PEDESAAN

BAB
1

1
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B. Pengertian Sosiologi Pedesaan
Pada hakikatnya terdapat tiga versi sosiologi pedesaan, yang lama (klasik) 

dan yang baru (modern). Yang baru merupakan tuntutan perkembangan 
dari sosiologi pedesaan di negara-negara kapitalis - industri modern. Karena 
di negara-negara itu telah terjadi perubahan dan perkembangan drastis 
(khususnya yang terjadi di pedesaan, sehingga dirasakan semakin kurang 
tepatnya sosiologi pedesaan lama sebagai kerangka pemahaman terhadap 
masyarakat pedesaan yang telah berkembang.

Tabel 1. Beberapa Pengertian Sosiologi Pedesaan (Klasik)

No. Tokoh Pandangan
1. Jhon M. Gillette Cabang sosiologi yang secara sistematis mempelajari komunitas-

komunitas pedesaan untuk mengungkapkan kondisi-kondisi 
serta kecenderungan-kecenderungannya dan merumuskan 
prinsip-prinsip kemajuan.

2. N.L. Sims Studi tentang asosiasi antara orang-orang yang hidupnya banyak 
tergantung pada pertanian.

3. T.Lynn dan Paul E. Zopf Kumpulan pengetahuan yang telah disistematisasi yang 
dihasilkan lewat penerapan metode ilmiah ke dalam studi 
tentang masyarakat pedesaan; organiasi dan strukturnya, 
proses- prosesnya, sistem sosial yang pokok dan perubahan-
perubahannya.

4. Sugihen T. Melekatnya komitmen moral yang kental untuk memperbaiki 
(membangun) kehidupan masyarakat desa

Sumber: Sugihen, 1996; dan Rahardjo, 1999.

Semua definisi tersebut di atas adalah definisi sosiologi pedesaan 
lama, (klasik) yakni menggambarkan keadaan Barat yang secara umum 
memperlihatkan perbedaan yang jelas dan bahkan dikotomi antar kawasan 
desa dan kota.

Pada era globalisasi perbedaan antara kota dan desa semakin kabur 
terutama disebabkan teknologi transportasi dan komunikasi maka sosiologi 
pedesaan mempunyai pemahaman yang berbeda dari pemahaman yang lama. 
Menurut Karl Kautsky (1988) dalam karyanya ‘The Agrarian Question”, 
bahwa kita harus mencari perubahan-perubahan yang dialami pertanian di 
bawah dominasi produksi kapitalis. Menurut Rahardjo (1999), sosiologi 
pedesaan yang baru hendaknya merupakan studi tentang bagaimana 
masyarakat desa (bukan hanya desa pertanian) menyesuaikan diri terhadap 
masuknya kapitalisme modern di tengah kehidupan mereka.



Bab 1 | Konsep Dasar Sosiologi Pedesaan 3

DUM
M

Y

Sosiologi pedesaan sebagai salah satu cabang dari sosiologi, 
perkembangannya tidak terlepas dari peranan para akademisi di Amerika 
Serikat yang lebih dari setengah abad telah mengembangkannya, sehingga 
merupakan bidang akademik yang terpandang dan profesional, seperti pada 
tulisan Smith dan Zopf (1970), Galeski (1972). Seperti diketahui bahwa 
sosiologi pedesaan tumbuh dan berkembang pertama kali di Amerika Serikat, 
bermula dari para pendeta Kristen yang hidup di daerah pedesaan (pertanian) 
yang menuliskan bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan yang 
hidup di bagian utara negeri itu (Zainudin, 2009). Lewat tulisan itu, mereka 
berusaha mencari pemecahan problem yang timbul di dalam masyarakat 
pedesaan. Masalah itu timbul bersamaan dengan lahirnya industri di benua 
ini yang menyebabkan sebagian daerah pedesaan menjadi terbengkalai, 
bahkan beberapa daerah pedesaan di New England dan daerah timur Laut 
Amerika Serikat sempat mengalami depopulasi, sehingga mengundang isu 
kemanusiaan yang muncul kepermukaan. Berakhirnya masa penjelajahan 
baru ke arah barat pada tahun-tahun akhir abad ke sembilan belas, dan hal 
itu memberikan dampak pada kehidupan pedesaan.

Salah satu dampak isu tersebut di atas adalah lahirnya mata kuliah 
mengenai masalah-masalah sosial pedesaan di Universitas Chicago, 
Michigan, dan North Dakota. Isu itu juga menyebabkan Presiden T. Roosevelt 
membentuk komisi tentang kehidupan desa (Commission on Rural Life). Misi 
utama Komisi ini mempelajari masalah-masalah sosial di pedesaan Amerika 
Serikat dan lebih lanjut membuat saran-saran perbaikan.

C. Konsep Istilah Sosiologi Pedesaan

1. Desa, Masyarakat Desa, dan Tipologi Desa

Pengertian tentang desa cukup beragam, beberapa tokoh sosiologi 
pedesaan dan antropologi memberikan pandangan tentang desa. Menurut 
Koentjaraningrat (1984), bahwa desa dimaknai sebagai suatu komunitas 
kecil yang menetap tetap di suatu tempat. Pemaknaan tentang desa menurut 
pandangan ini menekankan pada cakupan, ukuran atau luasan dari sebuah 
komunitas, yaitu cakupan dan ukuran atau luasan yang kecil. Pengertian lain 
tentang desa dikemukakan oleh Hayami dan Kikuchi (1987) bahwa desa 
sebagai unit dasar kehidupan kelompok terkecil di Asia, dalam konteks ini 
“desa” dimaknai sebagai suatu “desa alamiah” atau dukuh tempat orang 
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hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling 
ketergantungan yang besar di bidang sosial dan ekonomi. Pemaknaan terhadap 
desa dalam konteks ini ditekankan pada aspek ketergantungan sosial dan 
ekonomi di masyarakat yang direpresentasikan oleh konsep-konsep penting 
pada masyarakat desa, yaitu cakupan yang bersifat kecil dan ketergantungan 
dalam bidang sosial dan ekonomi (ikatan-ikatan komunal).

Sastramihardja (1999) menyatakan bahwa desa merupakan suatu sistem 
sosial yang melakukan fungsi internal yaitu mengarah pada pengintegrasian 
komponen-komponennya, sehingga keseluruhannya merupakan satu sistem yang 
bulat dan mantap. Di samping itu, fungsi eksternal dari sistem sosial antara lain 
proses-proses sosial dan tindakan-tindakan sistem tersebut akan menyesuaikan 
diri atau menanggulangi suatu situasi yang dihadapinya. Sistem sosial tersebut 
mempunyai elemen-elemen yaitu tujuan, kepercayaan, perasaan, norma, status 
peranan, kekuasan, derajat atau lapisan sosial, fasilitas dan wilayah. 

Paul H. Landis (1948) yang mewakili pakar sosiologi pedesaan, 
mengemukakan 3 definisi desa untuk tujuan analisis yang berbeda-beda, yaitu 
analisis statistik, analisis sosial psikologis, dan analisis ekonomi. Menurut 
Roucek dan Warren (1962), untuk memahami masyarakat desa dapat dilihat 
dari karakteristiknya yaitu:

a. Besarnya peranan kelompok primer;

b. Faktor geografis sebagai dasar pembentukan kelompok;

c. Hubungan bersifat akrab dan langgeng;

d. Homogen;

e. Keluarga sebagai unit ekonomi;

f. Populasi anak dalam proporsi lebih besar.

Menurut Pitirim A. Sorokin dan Carle C. Zimmerman (dalam T.L. 
Smith & P.E. Zop, 1970) faktor-faktor yang dapat menentukan karakteristik 
masyarakat desa dan kota adalah:

a. Mata pencaharian;

b. Ukuran komunitas;

c. Tingkat kepadatan penduduk;

d. Lingkungan;
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e. Diferensiasi sosial;

f. Stratifikasi sosial;

g. Interaksi sosial;

h. Solidaritas sosial.

Pada kenyataannya karakteristik itu terlalu sukar untuk diterapkan pada 
masyarakat desa yang nyata, karena seiring dengan semakin meningkatnya 
mobilitas sosial masyarakat dan berkembangnya jalur transportasi, maka yang 
terjadi adalah semakin tipisnya perbedaan antara desa dan kota.

Sementara itu, bila melihat desa dalam konteks kategoristik, terdapat 
berbagai ragam tipe, seperti Desa Swadaya, Desa Swakarya, dan Desa 
Swasembada. Apabila dilihat dari struktur sosial, dikategorikan:

a. Struktur sosial berdasarkan genealogis, misalnya: Batak dan Minangkabau.

b. Struktur sosial dalam hubungan patron-klien, misalnya: Bone, Makassar 
dan Kendari.

c. Struktur sosial berdasarakan luas pemilikan tanah.

d. Struktur sosial yang kompleks.

Adapun makna mendasar dari segi bentuk dan pola pemukiman, dapat 
dilihat beberapa aspek:

a. Aspek budaya.

b. Aspek ketersediaan SDA.

c. Aspek ketergantungan sesama. 

Di samping itu, desa atau wilayah pedesaan sebagai tempat tinggal, 
dicirikan oleh para ahli sosiologi sebagai berikut:

a. Penduduknya terdiri atas suku bangsa yang homogen.

b. Hubungan bersifat tertutup dan genealogis.

c. Hubungan sosial ekonomi dan bersifat agraris.

d. Ekologi yang sunyi tetapi menyegarkan.

e. Arus datang dan pergi manusia sangat jarang.

f. Potensial pengolahan tanah, perikanan, perkebunan, hutan dan kerajinan.
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2. Struktur Masyarakat Desa

Di dalam konsep struktur sosial terkandung pengertian adanya hubungan-
hubungan yang jelas dan teratur antara orang yang satu dengan yang lainnya. 
Untuk dapat membangun pola hubungan yang jelas dan teratur tersebut 
tentu ada semacam ‘aturan main’ yang diakui dan dianut oleh pihak-pihak 
yang terlibat. Aturan main tersebut yaitu norma atau kaidah ini agar menjadi 
lebih konkret dan bersifat mengikat maka diperlukan lembaga (institusi).

Pitirin Sorokin membedakan struktur sosial menjadi struktur sosial 
vertikal dan horizontal. Struktur sosial vertikal (pelapisan/stratifikasi 
sosial) menggambarkan kelompok-kelompok sosial dalam susunan yang 
bersifat hierarkis, sedangkan struktur sosial horizontal (diferensiasi sosial) 
menggambarkan variasi/beragamnya dalam pengelompokan-pengelompokan 
sosial.

Smith dan Zopf (1970) mengemukakan pendapat tentang pola 
pemukiman. Menurut mereka pola pemukiman berkaitan dengan hubungan-
hubungan keruangan (spasial) antara pemukiman penduduk desa yang satu 
dengan yang lain dan dengan lahan pertanian mereka. Sementara itu Paul 
H. Landis (1948) menggambarkan adanya empat tipe pola pemukiman yaitu 
pola pemukiman: 1) mengelompok murni, 2) mengelompok tidak murni, 
3) menyebar teratur, dan 4) menyebar tidak teratur. Menurut tipe pola 
pemukiman, mengelompok murni adalah yang paling dominan di dunia, 
sedangkan yang paling ideal adalah pola pemukiman tipe menyebar teratur. 
Di Indonesia, terutama di Jawa cenderung memperlihatkan pola pemukiman 
tipe mengelompok murni.

3. Struktur Biososial, Sosial, dan Umum Masyarakat Desa

Struktur biososial adalah struktur sosial (vertikal maupun horizontal) 
yang berkaitan dengan faktor-faktor biologis seperti jenis kelamin, usia, 
perkawinan, suku bangsa dan lainnya. Keterkaitan antara faktor biologis 
dan struktur sosial diperlihatkan melalui sifat mata pencaharian, di mana 
ketika masyarakat masih pada taraf food gathering economic sampai dengan 
ketika bercocok tanam, maka pengalaman dan tenaga fisik menjadi faktor 
yang dominan. Dengan demikian orang yang lebih tua dan orang yang secara 
fisik lebih kuat (laki-laki dianggap lebih kuat dibandingkan perempuan) 
menempati kedudukan sosial yang tinggi.
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Struktur sosial vertikal (stratifikasi/pelapisan sosial) merupakan 
gambaran dari kelompok-kelompok sosial dalam susunan hierarkis. Untuk 
mengenalinya maka digunakan lambang status (status symbols). Untuk 
memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah 
latihan berikut! Lambang status adalah semua hal atau benda yang menjadi 
pertanda dari suatu lapisan sosial seperti kekayaan, gaya hidup, pendidikan, 
keturunan, dan sebagainya. Lambang status ini dianggap mempunyai ‘nilai’ 
di dalam masyarakat.

Sutardjo Kartohadikoesoemo mengklasifikasikan penduduk desa Jawa 
menjadi beberapa lapisan sosial berdasarkan faktor pemilikan/penguasaan 
lahan pertanian, yaitu: 1) warga desa yang memiliki tanah pertanian, rumah 
dan tanah pekarangan, 2a) warga desa yang mempunyai rumah dan tanah 
pekarangan, 2b) warga desa yang mempunyai rumah di atas pekarangan 
orang lain, 3a) warga desa yang kawin dan mondok di rumah orang lain, 
dan 3b) pemuda yang belum kawin. Berdasarkan kerangka dari Smith dan 
Zopf (1970), pelapisan sosial masyarakat desa di Indonesia diklasifikasikan 
berdasarkan kriteria:

1. luas/sempitnya pemilikan atau penguasaan tanah,

2. adanya pihak lain di luar sektor pertanian,

3. sifat pekerjaan.

Struktur sosial horizontal merupakan gambaran mengenai keberagaman 
pengelompokan sosial dalam masyarakat. Secara umum masyarakat desa 
merupakan komunitas yang kecil sehingga antara orang yang satu dengan 
yang lainnya terdapat kemungkinan yang besar untuk saling berhubungan 
secara langsung dan saling mengenal secara “pribadi”. Hubungan semacam 
ini disebut hubungan primer dan kelompoknya disebut kelompok primer. 
Kelompok primer yang utama dalam masyarakat adalah keluarga, lalu 
ketetanggaan dan komunitas. Keluarga merupakan kelompok sosial yang 
mempunyai peran dan pengaruh yang paling dominan.

Smith dan Zopf (1970) secara umum membedakan dua pola umum desa 
yaitu desa sistem satu kelas dan desa sistem dua kelas atau desa di mana 
pemilikan lahan pertanian penduduk mempunyai luas yang rata-rata sama. 
Sedangkan desa sistem dua kelas adalah tipe desa di mana terdapat perbedaan 
yang mencolok dalam luas pemilikan lahan pertanian. Di dalam desa sistem 

latihan yang 
mana?.
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satu kelas terdapat pelapisan/ stratifikasi sosial, sedangkan di dalam desa 
sistem dua kelas terdapat polarisasi sosial.

4. Pola Kebudayaan Masyarakat Desa

Terhadap berbagai definisi tentang kebudayaan, antara lain yang 
mengemukakan bahwa way of life, yaitu way of thinking, way of feeling, dan way of 
doing. Untuk menganalisis masyarakat pedesaan yang bersifat bersahaja maka 
diperlukan konsep kebudayaan yang sederhana pula yaitu kebudayaan dilihat 
dari aspek kebudayaan dan non-kebudayaan (immaterial culture). Dengan kata 
lain kebudayaan dilihat sebagai suatu sistem nilai dan norma (adat istiadat) 
yang mengatur perilaku dan peri kehidupan masyarakat desa.

Pola kebudayaan masyarakat desa termasuk pola kebudayaan tradisional, 
yaitu merupakan produk dari benarnya pengaruh alam terhadap masyarakat 
yang hidupnya tergantung pada alam. Menurut Paul H. Landis (1948) besar 
kecilnya pengaruh alam terhadap pola kebudayaan tradisional ditentukan 
oleh: 1) sejauh mana ketergantungan terhadap alam, 2) tingkat teknologi 
yang dimiliki, dan 3) sistem produksi yang diterapkan. Paul H. Landis juga 
mengemukakan ciri-ciri kebudayaan tradisional yaitu: 1) adaptasinya pasif, 
2) rendahnya tingkat invasi, 3) tebalnya rasa kolektivitas, 4) kebiasaan 
hidup yang lamban, 5) kepercayaan kepada takhayul, 6) kebutuhan materiil 
yang bersahaja, 7) rendahnya kesadaran terhadap waktu, cenderung bersifat 
praktis, dan 9) standar moral yang kaku.

Persyaratan bagi eksistensi pola kebudayaan tradisional tidak 
hanya menyangkut kesembilan ciri-ciri di atas, melainkan juga harus 
memperhitungkan kekuatan-kekuatan luar desa (supra desa) seperti pengaruh 
struktur kekuatan tertentu yang mendominasi desa. Pelbagai kerajaan yang 
tersebar di persada Nusantara memiliki pengaruh yang sangat menentukan 
bagi pola kebudayaan masyarakat desa. Pengaruh kerajaan juga menyangkut 
masalah penguasaan kerajaan terhadap tanah pertanian (sistem feodalisme) 
sehingga masyarakat desa memiliki ketergantungan yang tinggi pada kerajaan. 
Di daerah-daerah yang tidak terdapat kerajaan maka sistem kekerabatan 
mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi keberadaan pola kebudayaan 
tradisional. Dengan kata lain, pola kebudayaan mereka identik dengan sistem 
kekerabatannya.
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5. Tradisi dan Hukum Adat di Pedesaan Indonesia

Tradisi dibedakan dalam pengertian sebagai tradisi sinkronis dan 
diakronis. Dalam pengertian tradisi diakronis, antara yang tradisional dengan 
yang modern tidak dapat dipertemukan atau dipersatukan. Sedangkan 
dalam tradisi sinkronik, tradisi justru bersifat situasional artinya mengikuti 
perubahan dan perkembangan zaman sehingga antara yang tradisional dengan 
yang modern tidak bertentangan. Dalam pembahasan tentang masyarakat 
desa yang bersahaja, maka pengertian tradisi diakronis yang digunakan.

Pengertian tradisi dan adat istiadat dikonkretkan lagi menjadi hukum 
adat. Pengertian hukum adat di sini lebih mengacu pada pengertian hukum 
asli yang ada di pelbagai daerah di Indonesia. Hukum adat yang mengatur 
kehidupan masyarakat-masyarakat di pelbagai daerah di Indonesia ini tidak 
terlepas dari pengaruh-pengaruh luar, misalnya pengaruh dari agama Hindu, 
Islam, dan pemerintahan kolonial.

Untuk memperoleh gambaran umum mengenai hukum adat di 
Indonesia, perlu dibedakan dua tipe desa berdasarkan perbedaan integritas 
masyarakatnya yaitu desa-desa di luar Jawa dan di Jawa. Integritas desa-
desa di luar Jawa didasarkan atas hubungan darah (genealogis), sedangkan 
integritas desa-desa di Jawa lebih didasarkan pada ikatan hubungan daerah 
(geografis). Pada masyarakat yang integritasnya didasarkan pada ikatan darah 
maka hukum adatnya kurang memiliki kekuatan pengikat dan pengendali 
dibandingkan dengan hukum adat pada masyarakat yang integritasnya 
didasarkan pada ikatan darah.

Untuk desa-desa di Jawa pada umumnya, khususnya di daerah pedalaman, 
melemahnya tradisi serta hukum adat bukan saja karena sifatnya sebagai tipe 
desa geografis, melainkan untuk intervensi yang dilancarkan oleh kekuatan-
kekuatan luar desa (supra desa). Kekuatan supra desa ini adalah dari kekuatan 
kerajaan dan pemerintah kolonial.

6. Lembaga Sosial dan Lembaga Pemerintah Desa

Terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang 
pengertian lembaga sosial tetapi pada dasarnya semua definisi tersebut 
menekankan lembaga sebagai sistem atau kompleks nilai dan norma. Sistem 
nilai dan norma atau tata kelakuan ini berpusat di sekitar kepentingan atau 
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tujuan tertentu. Terdapat lima karakteristik lembaga sosial yang meliputi 
tujuan utama, nilai-nilai pokok, sifat permanen, sifat keterkaitannya dan 
penerimaan atas ide-ide.

Lembaga bisa diciptakan dengan sengaja (enacted institutions) untuk 
memenuhi tugas-tugas tertentu maupun secara tidak sengaja (crescive 
institutions) yaitu yang tumbuh dari adat istiadat. Lembaga sosial mempunyai 
sifat dinamis, yaitu berubah seiring dengan perubahan yang terjadi dalam 
masyarakat. Hal ini mengakibatkan munculnya lembaga-lembaga baru dalam 
rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru masyarakat.

Di dalam suatu masyarakat meskipun terdapat lebih dari satu lembaga 
biasanya terdapat satu lembaga yang berada dalam kedudukan teratas dan 
mendominasi lembaga-lembaga lainnya. Bagi masyarakat desa, lembaga-
lembaga dominan ini bisa diwakili oleh lembaga adat maupun lembaga 
pemerintahan. Besarnya peranan lembaga pemerintahan itu berbeda 
pada semua desa Pada desa dengan ikatan genealogis peranan lembaga 
pemerintahan ini tidak terlalu besar karena sistem kekerabatan dengan 
aturan adat istiadatnya sangat mendominasi kehidupan masyarakat desa 
ini Sedangkan pada desa dengan ikatan kedaerahan peranan lembaga 
pemerintahan cukup besar.

Ketika negara Indonesia belum lahir peranan lembaga pemerintahan 
desa secara umum sangat besar karena pada umumnya desa-desa tersebut 
hidup mandiri. Akan tetapi ketika negara Republik Indonesia lahir, lembaga 
pemerintahan desa asli yang bersifat lokal, yang terbentuk berdasarkan hukum 
adat atau tradisi mulai kehilangan tempat berpijak digantikan oleh lembaga 
pemerintahan baru yang bersifat nasional.

7. Lembaga-lembaga Sosial Lain, Lama dan Baru

Keberadaan lembaga merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat 
sehingga ketika ada kebutuhan baru maka terdapat pula tuntutan atas 
munculnya lembaga baru. Dengan demikian lembaga-lembaga lama mengalami 
pergeseran dan perubahan. Sebagai contoh adalah lembaga gotong-royong. 
Gotong-royong yang disebut sambatan yang lebih mengandalkan barter 
tenaga telah bergeser ke sistem upah. Sistem sakap atau bagi hasil semakin 
tergeser oleh sistem persewaan. Gotong-royong yang dilandasi oleh partisipasi 
berubah menjadi kerja bakti yang lebih dilandasi oleh mobilisasi.
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Lembaga pemerintahan desa lama keberadaannya semakin terdesak 
dan tergantikan oleh lembaga pemerintahan baru. Keberadaan beberapa 
lembaga baru ini memang sesuai dengan tuntutan perkembangan, namun 
untuk lembaga-lembaga baru lainnya belum tentu sesuai. Lembaga-lembaga 
baru di desa-desa saat ini sebenarnya tidak seluruhnya telah dapat disebut 
lembaga dalam arti yang sebenarnya, melainkan merupakan badan-badan, 
organisasi-organisasi, atau kegiatan-kegiatan yang bersifat sementara yang 
keberadaannya berkaitan dengan pelaksanaan suatu program pembangunan 
tertentu.

8. Tipe-tipe Umum Komunitas Desa

Terdapat beberapa definisi yang mencoba menjelaskan tentang perbedaan 
pengertian society dan community. Akan tetapi pada dasarnya komunitas itu 
mempunyai dua karakteristik yaitu adanya 1) ikatan kedaerahan, dan 2) 
ikatan emosional di antara warganya. Pada pembahasan ini komunitas desa 
diartikan sebagai komunitas kecil yang relatif masih bersahaja, yang masih 
jelas memiliki ketergantungan terhadap tempat tinggal (lingkungan) mereka 
entah sebagai petani, nelayan atau yang lainnya.

Corak dan sifat komunitas desa didasarkan pada sistem mata pencaharian 
pokok mereka yaitu sistem pertaniannya. Sistem pertanian lahan kering 
akan menciptakan tipe komunitas yang berbeda dengan sistem pertanian 
lahan basah. Di samping itu jenis-jenis tanaman juga akan menyebabkan 
perbedaan tipe komunitas. Selanjutnya D. Whittlesey dalam Aminudin (1990) 
mengemukakan tentang sembilan corak sistem pertanian yaitu: 1) bercocok 
tanam di ladang berpindah, 2) bercocok tanam tanpa irigasi menetap, 3) 
bercocok tanam menetap dan intensif dengan irigasi sederhana dan tanaman 
pokok padi, 4) bercocok tanam menetap dan intensif dengan irigasi sederhana 
tanpa padi, 5) bercocok tanam sekitar Lautan Tengah, 6) pertanian buah-
buahan, 7) pertanian komersial dengan mekanisasi berdasarkan tanaman 
gandum, 8) pertanian komersial dengan mekanisasi, dan 9) pertanian 
perkebunan dengan mekanisasi.

Selain komunitas desa pertanian terdapat pula komunitas desa nelayan. 
Faktor penentu struktur komunitas desa nelayan adalah pemilikan sarana 
menangkap ikan (perahu, jaring-jaring, harpun, dan lainnya). Secara umum 
terdapat dua strata pokok dalam struktur masyarakat desa nelayan yaitu 
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juragan dan buruh nelayan. Selain itu terdapat pula strata komando kapal 
yang posisinya ada di tengah-tengah kedua strata tersebut. Kondisi komunitas 
desa nelayan ini ternyata lebih miskin dibanding komunitas desa pertanian.

9. Komunitas Peasan (Peasant)

Terdapat bermacam-macam definisi yang mencoba menjelaskan 
pengertian tentang peasan. Definisi-definisi tersebut pada dasarnya mengacu 
pada sistem kehidupan peasan yang bersifat subsisten, artinya masyarakat 
dengan tingkat hidup yang minimal atau hanya sekadar untuk hidup. Sistem 
kehidupan subsisten ini bisa dikarenakan faktor kultural, yaitu sudah menjadi 
way of life yang diyakini dan membudaya di antara kelompok masyarakat, bisa 
pula karena faktor struktural yaitu karena faktor kepemilikan tanah.

Sehubungan dengan pola kebudayaan subsisten peasan, Everett M. 
Rogers (1969) mengemukakan tentang karakteristik dari subkultur peasan 
yaitu saling tidak mempercayai dalam berhubungan antara satu dengan 
yang lainnya, pemahaman tentang keterbatasan segala sesuatu di dunia, 
sikap tergantung sekaligus bermusuhan terhadap kekuasaan, familisme 
yang tebal, tingkat inovasi yang rendah, fatalisme, tingkat aspirasi yang 
rendah, kurangnya sikap penangguhan kepuasan, pandangan yang sempit 
mengenai dunia, dan derajat empati yang rendah. Karakteristik sebagaimana 
dikemukakan oleh Everett M. Rogers tersebut di atas tidak semua cocok 
dengan karakteristik peasan di Indonesia. Peasan di Indonesia lebih cenderung 
saling mempercayai antara satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan 
kebersamaan/kolektivitas yang tinggi.

10. Sistem Ekonomi Pertanian Mayarakat Desa

Berbicara ekonomi masyarakat desa berarti berbicara tentang bagaimana 
masyarakat desa memenuhi kebutuhan jasmaniah. Sistem ekonomi masyarakat 
desa terkait erat dengan sistem pertaniannya. Akan tetapi sistem pertanian 
masyarakat desa tidak hanya mencerminkan sistem ekonominya melainkan 
juga mencerminkan sistem nilai, norma-norma sosial atau tradisi, adat istiadat 
serta aspek-aspek kebudayaan lainnya. Pengertian di atas menunjukkan bahwa 
masyarakat desa menyikapi sistem pertaniannya sebagai way of life.

Sistem pertanian yang ada di Indonesia berdasarkan pembagian dari D. 
Whitlesey meliputi tipe bercocok tanam di ladang, bercocok tanam tanpa 
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irigasi yang menetap, bercocok tanam yang menetap dan intensif dengan 
irigasi sederhana berdasarkan tanaman pokok padi, dan pertanian buah-
buahan. Sedangkan berdasarkan pembagian dari Frithjof di Indonesia terdapat 
dua tipe sistem pertanian yaitu perladangan berpindah, pertanian keluarga, 
dan pertanian kapitalistik. Sedangkan Murbyarto (1994) membedakan dua 
sistem pertanian yaitu pertanian rakyat dan perusahaan pertanian.

Sehubungan dengan sistem ekonomi maka sistem pertanian meliputi tiga 
era, yaitu era bercocok tanam yang bersahaja, era pertanian pra-kapitalistik, 
dan era pertanian kapitalistik. Pada awal ditemukannya cocok tanam, kegiatan 
pertanian nenek moyang kita hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 
pangan sendiri, belum melembaga sebagai pertukaran. Sedangkan pada 
era pra-kapitalistik, bercocok tanam tidak lagi sekadar untuk memenuhi 
kebutuhan pangan melainkan juga mencakup kebutuhan-kebutuhan lain di 
luar kebutuhan pangan. Pada era inilah sistem pertanian mulai identik dengan 
sistem ekonomi. Pada era kapitalistik, sistem pertanian tidak hanya dikelola 
untuk sekadar memenuhi kebutuhan keluarga melainkan dengan sengaja dan 
sadar diarahkan untuk meraih keuntungan (profit oriented).

Keterkaitan sistem ekonomi dengan sistem sosial berhubungan dengan 
tingkat penggunaan teknologinya. Pada masyarakat petani yang belum 
menggunakan teknologi modern dan belum komersial, maka hubungan-
hubungan sosial yang ada menunjukkan keakraban, serba informal, serta 
permisif. Di lain pihak pertanian yang dikelola dengan menggunakan 
teknologi modern, hubungan sosialnya cenderung tidak lagi akrab, informal 
dan permisif.

11. Faktor-faktor Determinan dalam Sistem Ekonomi Desa

Dalam sistem ekonomi desa terdapat tiga faktor determinan yaitu 
keluarga, lahan pertanian, dan pasar. Menurut J.H. Boeke (1983) keluarga 
pada masyarakat desa itu merupakan unit untuk swasembada, artinya keluarga 
mewujudkan suatu unit yang mandiri yang dapat menghidupi keluarga itu 
sendiri lewat kegiatan pertaniannya. Di lain pihak A.V. Chayanov (1966) 
berpendapat bahwa ekonomi petani pra-kapitalistik (peasan) merupakan 
ekonomi keluarga, sehingga pengertian laba pada sistem ekonomi ini sangat 
berbeda dengan pengertian laba pada perekonomian kapitalistik.
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Sedangkan faktor determinan lahan pertanian terkait dengan pemilikan 
dan penggunaan lahan. Sehubungan dengan hal ini maka kondisi fisik dan 
jenis tanaman juga sangat berpengaruh terhadap sistem ekonomi/pertanian. 
Di lain pihak faktor determinan pasar menunjukkan adanya hubungan antara 
masyarakat desa dengan pihak-pihak lainnya. Hubungan ini tidak hanya 
bersifat ekonomi saja, melainkan juga bersifat sosial dan budaya.

12. Sistem Status Dalam Pelapisan Masyarakat

Sistem atatus yang berubah aekitar tahun 1900, Belanda berhasil 
menjejakkan kekuasaannya di seluruh kepulauan Indonesia. Pelapisan 
masyarakat kolonial menurut garis Ras, yang lazim terdapat di Jawa, mulai 
meluas ke pulau-pulau seberang. Tetapi dalam pada itu di abad ke-20 terjadi 
perkembangan dinamis yang menerobos pola yang kaku ini dan meningkatkan 
mobilitas sosial. Di pulau-pulau seberang, uanglah terutama yang melakukan 
pendobrak sistem asli yang lama. 

Para pedagang kota di Indonesialah yang pada pokoknya melakukan 
pemberontakan menentang tradisi dan kekuasaan suku. Penanaman tanam-
tanaman yang hasilnya untuk di jual di daerah-daerah kota yang luas juga 
telah menimbulkan sebentuk paham individualisme ekonomi tertentu yang 
memberontak terhadap ikatan-ikatan tradisional dan terhadap kekuasaan 
ketua-ketua adat. 

Kemakmuran kebendaan yang dicapai oleh banyak petani dan pedagang 
telah menyebabkan mereka itu berjuang untuk memperoleh suatu prestise 
sosial yang sama dengan yang dimiliki ketua-ketua adat dan menuntut agar 
mereka mempunyai hak kawin dengan kelas ketua-ketua adat. Pendidikan 
juga mempunyai pengaruh dinamis di luar pulau-pulau jawa, walaupun 
tidak sehebat di Jawa. Untuk para cendekiawan tidak ada atau sedikit 
sekali pekerjaan di ladang atau di daerah karet, juga kota-kota jauh lebih 
kecil dibandingkan dengan di Jawa karena itu kebanyakan orang-orang 
yang mendapatkan pendidikan dengan cara Barat berkumpul di Jawa ketika 
bersekolah dan setelah selesai sekolah, jadi mereka lebih banyak merupakan 
masalah sosial di Jawa daripada di seberang. 

Semenjak tahun 1900, di Jawa dapat pula diperhatikan bertambah 
meningkatnya perbedaan profesi. Bertambah meluasnya ekonomi uang 
dan meningkatnya hubungan dengan Barat telah menyebabkan timbulnya 
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lapangan kerja baru, seperti sopir, montir, masinis dan mandor. Lalu timbullah 
suatu kelompok baru yang naik sampai ke suatu tingkat di atas masyarakat 
pada umumnya karena kemampuan teknis mereka. Orang Indonesia semakin 
banyak bekerja di bidang perdagangan di banding dengan sebelumnya. 
Terlepas dari bentuk pendidikan yang diberikan dan sebagaimana lumrahnya 
pendidikan itu bertentangan sekali dengan konsep-konsep Bumiputra 
tradisional, kenyataan adanya pendidikan itu saja telah mendobrak struktur 
masyarakat pertanian. Walaupun sekolah-sekolah mencoba sekuat mungkin 
untuk menyesuaikan pendidikannya dengan keadaan masyarakat pertanian, 
orang-orang yang umumnya mendapat pendidikan pertanian atau pendidikan 
teknis sekalipun amat cenderung untuk mencari pekerjaan di kota-kota, di 
mana mereka dapat mencapai prestise yang lebih tinggi.

D. Ruang Lingkup Kajian Sosiologi Pedesaan
Objek sosiologi pedesaan adalah seluruh penduduk pedesaan yang 

terus-menerus menetap di desa, di wilayah sub-urban, dan penduduk desa di 
wilayah perkotaan. Kajian-kajian sosiologi pedesaan mencakup pembahasan 
mengenai: Rural life; Hubungan anggota masyarakat, perilaku spesial dalam 
setting pedesaan; Pemecahan masalah pedesaan; Aspek-aspek yang bermanfaat 
dari disiplin ilmu lain; Deskripsi tentang pola-pola pertanian; Struktur sosial 
yang berkaitan dengan pekerjaan dan lembaga, adat dan kebiasaan penduduk 
desa. Dan akhirnya menekankan studinya pada masyarakat pedesaan tanpa 
mempersoalkan kaitan mereka dengan usaha tani.

Dalam konteks kekinian kajian tentang sosiologi pedesaan juga 
melingkupi tema: Ketimpangan Struktural Ekonomi dan Politik di Pedesaan; 
Budaya Miskin, Kemiskinan, dan Eksklusi Sosial Masyarakat Pedesaan; 
Perubahan Iklim dan Pergeseran Strategi Nafkah Masyarakat Pedesaan; 
Konflik dan Potensi Konflik di Pedesaan; Desentralisasi dan Dinamika Politik 
Lokal di Pedesaan; Perempuan, Keluarga, dan Migrasi di Pedesaan; Rekayasa 
Pembangunan dan Pendidikan untuk Pedesaan. 

Sumbangan sosiologi pedesaan dalam politik kemasyarakatan memang 
masih terbatas. Namun mereka dapat membantu pengambilan keputusan- 
keputusan yang dibuat dengan cara:
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1. Menjelaskan definisi, objek, dan indikator sosial

2. Menjelaskan hubungan sesama manusia dan perilakunya

3. Meneliti aturan, fungsi kelompok/organisasi sosial

4. Menemukan tenaga pendorong, mekanisme, dan proses perubahan sosial 
dan lain sebagainya.

E. Organisasi Keilmuan Sosiologi Pedesaan

Sosiologi muncul dan berkembang pesat di Eropa (Jerman, Prancis dan 
Inggris ) dan Amerika. Di Jerman sangat terkenal dengan Frankfut School-nya 
dan di Amerika dengan Chicago School dan Harvard School. Ketiga akademi 
ini menjadi barometer perkembangan teori sosiologi dunia. Sebagai bukti 
keberadaan sosiologi di Amerika dibentuk the Association Sociology of America 
disingkat dengan ASA pada tahun 1906. Salah satu bagian dari ASA terdapat 
Rural section, bagian yang mempelajari tentang masyarakat pedesaan. Kuliah 
pertama yang mengusung sosiologi pedesaan di Chicago School pada tahun 
1894. Karena, pada perhatian awal organisasi keilmuan yang dibentuk adalah 
memerhatikan masyarakat pedesaan (Rural Society).

Sebuah tulisan tentang pedesaaan di tulis oleh John Gillete berjudul 
“Constructive Rural Sociology” pada tahun 1913. Pada saat itu posisi Gillete 
sebagai ketua ASA dan membuat tema sosiologi pedesaan dalam meeting 
ASA. Rural section memisahkan diri dari ASA dan membentuk Rural Sociological 
Society (RSS) pada tahun 1936. Sebagai komunitas baru telah mampu 
mengumpulkan sebanyak 840 anggota. Tahun 1937 menerbitkan jurnal 
sosiologi pedesaan. Tahun 1939, Carl Taylor diangkat sebagai Presiden RSS. 
Pada tahun 1946 dia diangkat sebagai Presiden ASA.

Perkembangan sosiologi pedesaan tidak hanya terjadi di Amerika, di 
Eropa juga ada ESRS (Europe an Society for Rural Sociology). Organisasi ini 
bergabung dengan RSS (Rural Sosiological Society) yang ada di Amerika dan 
membentuk International Rural Sociology Association (IRSA). Keberadaan IRSA 
didukung tiga kekuatan yakni Amerika, Eropa dan Amerika Latin. Di Amerika 
Latin organisasi sosiologi pedesaan terbentuk pada tahun 1966 dengan nama 
LARSA (Latin American Rural Sociological Association). Kemudian organisasi ini 
mendapat dukungan baru dari Australia dan Asia. Di Australia, terdapat OAN 
Ocenia Australia Network pada tahun 1969. Di Asia terbentuk organisasi the 
Asian Rural Sociology Association (ARSA).
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F. Perkembangan Sosiologi Pedesaan di Indonesia
Perkembangan sosiologi pedesaan di Indonesia memang mempunyai 

warna tersendiri. Karena kurangnya orang yang ahli di bidang sosiologi maka 
tidak heran kalau kemudian perkembangannya hanya merujuk pada beberapa 
orang sebagai referensi. Di Indonesia perkembangan sosiologi pedesaan 
(awalnya sosiologi pertanian) tidak dapat dipisahkan dengan nama besar Prof. 
DR. Sajogyo. Beliau adalah orang pertama yang memperkenalkan sosiologi 
pedesaan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, dimulai di Universitas 
Indonesia kemudian berlanjut ke Intitut Pertanian Bogor (IPB).

Dalam usahanya memperkenalkan sosiologi pedesaan Prof. DR. Sajogyo 
banyak merujuk pada pemikiran beberapa tokoh yang mempunyai basis ilmu 
yang berbeda seperti D.H. Penny yang banyak menulis tentang masalah 
pertanian di Sumatra Utara, A.T. Mosher yang ahli di bidang ekonomi 
pertanian dan lama mengajar di India, yang kemudian mengantarkannya 
pada satu kepercayaan bahwa ilmu-ilmu sosial bertujuan untuk menjelaskan 
perilaku orang dan masyarakat dengan cara menghadapkan teori pada praktik 
dan kenyataan.

Selain kedua tokoh tersebut di atas, rujukan lainnya adalah Timmer 
(1947) yang menjadi perintis pemakaian istilah “agronomi sosial” kemudian 
Gouldner seorang sosiolog yang membedakan antara “Clinical Sociology 
dan Engneering Sociology”, dan Lasswell (1951) yang fokus pada hal “Policy 
Orientation”. Kajian Sosiologi pedesaan di IPB dimulai pada tahun 1959 
pada tingkat pertama mahasiswa diberikan dua mata kuliah dari gugus 
sosial - ekonomi (wajib) yaitu ekonomi pertanian dan sosiologi pertanian, 
perkembangan selanjutnya terjadi diffrensiasi, di mana kuliah sosiologi 
pedesaan terbatas di fakultas pertanian.

Perkembangan berikutnya pada tahun 1975, ketika dibuka Pasca 
Sarjana studi Sosiologi Pedesaan sebagai salah satu program tersendiri. 
Pada tahap awal hanya ada 3 orang dosen senior itupun (UI) yakni Prof. 
DR. Selo Soemardjan, S.M.P. Tjondronegoro, dan Pudjiwati Sajogyo. Dalam 
perkembangannya SPD IPB tidak luput dari kritik, salah satunya datang dari 
White (2003) yang secara umum mengkritik keberadaan ilmu-ilmu sosial di 
Indonesia, bahwa semua ilmu sosial di Indonesia mengalami ketertinggalan. 
Ketertinggalan itu selain disebabkan karena warisan kolonial juga karena 
tekanan politik Orde Baru. Lebih spesifik White menyoroti SPD IPB yang 
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dinilai kurang mendalami transformasi agraria, kurang terisi critical discourse 
dan banyak bersifat apologia yang membenarkan kondisi masyarakat 
menurut kebijakan politik Orde Baru. Atas kritikan tersebut, kini SPD IPB 
memfokuskan kajian pada 3 gugus bidang kajian:

1. Transisi Agraria yang mengarah kepada pemerataan peluang usaha, 
peluang kerja, pemerataan penghasilan.

2. Upaya mengubah tujuan dan cara-cara mengelola.

3. “Governance” dalam beragam jenis lembaga/organisasi masyarakat.

4. Perkembangan penduduk dan kehidupan sosial yang peka lingkungan 
dalam pola perdesaan ke perkotaan bagaimana mencapai keberlanjutan 
sosial dalam hubungan antar keduanya.

G. Pokok-pokok Penelitian Sosiologi Pedesaan
Pokok-pokok metode dalam penelitian sosiologi pedesaan yang sering 

diketengahkan antara lain, (1) teori fenomenologi; (2) interaksi simbolik; 
dan (3) etnografi. Berikut ini penjelasan lengkapnya.

1. Teori Fenomenologi

Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha 
untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa 
dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi 
yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang 
dengan maksud menemukan “fakta” atau “penyebab”.

Jika peneliti menggunakan perspektif fenomenologi dengan paradigma 
definisi sosial biasanya peneliti ini bergerak pada kajian mikro. Perspektif 
fenomenologi dengan paradigma definisi sosial ini akan memberi peluang 
individu sebagai subjek penelitian (informan penelitian) melakukan interpretasi 
terhadap intepretasi itu sampai mendapatkan makna yang berkaitan dengan 
pokok masalah penelitian, dalam hal demikian Peter L. Berger menyebutnya 
dengan first order understanding and second order understanding.

Pendekatan fenomenologi mengakui adanya kebenaran empirik etik yang 
memerlukan akal budi untuk melacak dan menjelaskan serta berargumentasi. 
Akal budi ini mengandung makna bahwa kita perlu menggunakan kriteria 
lebih tinggi lagi dari sekadar true or false.
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2. Teori Interaksi Simbolis

Titik tolak pemikiran interaksi simbolik berasumsi bahwa realitas sosial 
sebagai proses dan bukan sesuatu yang bersifat statis. Dalam hal ini masyarakat 
dipandang sebagai sebuah interaksi simbolik bagi individu-individu yang ada 
di dalamnya. Pada hakikatnya tiap manusia bukanlah “barang jadi” melainkan 
barang yang “akan jadi” karena itu teori interaksi simbolik membahas pula 
konsep mengenai “diri” (self) yang tumbuh berdasarkan suatu “negosiasi” 
makna dengan orang lain.

Menurut George Herbert Mead, cara manusia mengartikan dunia dan 
dirinya sendiri berkaitan erat dengan masyarakatnya. Mead melihat pikiran 
(mind) dan dirinya (self) menjadi bagian dari perilaku manusia yaitu bagian 
interaksinya dengan orang lain. Mead menambahkan bahwa sebelum 
seseorang bertindak, ia membayangkan dirinya dalam posisi orang lain dengan 
harapan-harapan orang lain dan mencoba memahami apa yang diharapkan 
orang itu (Mulyana, 2007).

Konsep diri (self concept) merupakan suatu bagian yang penting dalam 
setiap pembicaraan tentang kepribadian manusia. Konsep diri merupakan 
sifat yang unik pada manusia, sehingga dapat digunakan untuk membedakan 
manusia dari makhluk hidup lainnya. Keunikan konsep diri pada setiap 
individu pun relatif berbeda-beda karena antara individu satu dengan individu 
lainnya mempunyai pola pikir yang berbeda. Konsep diri terbentuk dan 
dapat berubah karena interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan yang 
berlangsung tersebut kemudian membantu pembentukan konsep diri individu 
yang bersangkutan. Konsep diri yang dimiliki individu dapat diketahui melalui 
informasi, pendapat dan penilaian atau evaluasi dari orang lain. Diri juga 
terdiri menjadi dua bagian yaitu diri objek yang mengalami kepuasan atau 
kurang mengalami kepuasan dan diri yang bertindak dalam melayani diri 
objek yang berupaya memberinya kepuasan.

Menurut Mead, tubuh bukanlah diri dan baru menjadi diri ketika pikiran 
telah berkembang. Sementara di sisi lain bersama refleksivitasnya, diri adalah 
sesuatu yang mendasar bagi perkembangan pikiran. Tentu saja mustahil 
memisahkan pikiran dari diri, karena diri adalah proses mental. Namun, 
meskipun kita bisa saja menganggapnya sebagai proses mental, diri adalah 
proses sosial. Mekanisme umum perkembangan diri adalah refleksivitas atau 
kemampuan untuk meletakkan diri kita secara bawah sadar ditempat orang 
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lain serta bertindak sebagaimana mereka bertindak. Akibatnya, orang mampu 
menelaah dirinya sendiri sebagaimana orang lain menelaah dia (Ritzer, 2004).

Dengan menyerasikan diri dengan harapan-harapan orang lain, maka 
dimungkinkan terjadi interaksi, semakin mampu seseorang mengambil alih 
atau menerjemahkan perasaan-perasaan sosial semakin terbentuk identitas atau 
kediriannya. Ada tiga premis yang dibangun dalam interaksi simbolik yaitu;

a. Manusia bertindak berdasarkan makna-makna;

b. Makna tersebut didapatkan dari interaksi  dengan orang lain; dan

c. Makna tersebut berkembang dan disempurnakan ketika interaksi tersebut 
berlangsung (Mulyana, 2001).

Teori interaksi simbolik melihat individu sebagai pelaku aktif, reflektif 
dan kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yang rumit dan sulit 
diramalkan. Teori interaksi simbolik fokus pada soal diri sendiri dengan 
segala atribut luarnya. Deddy Mulyana mengutip istilah yang digunakan 
Cooley yaitu looking glass self (Mulyana, 2001). Gagasan diri ala Cooley ini 
terdiri dari tiga komponen.

1. Individu mengembangkan bagaimana dia tampil bagi orang lain;

2. Individu membayangkan bagaimana penilaian mereka atas penampilan 
individu tersebut;

3. Individu mengembangkan sejenis perasaan-diri, seperti kebanggaan atau 
malu, sebagai akibat membayangkan penilaian orang lain tersebut.

Lewat imajinasi, kita memersepsikan dalam pikiran orang lain suatu 
gambaran tentang penampilan kita, perilaku, tujuan, perbuatan, karakter 
teman-teman kita dan sebagainya, dan dengan berbagai cara kita terpengaruh 
olehnya. Little John menyatakan bahwa interaksi simbolik mengandung inti 
dasar premis tentang komunikasi dan masyarakat (Little John, 1996).

Setiap interaksi manusia selalu dipenuhi dengan simbol-simbol, 
baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan diri sendiri. Diri tidak 
terkungkung melainkan bersifat sosial. Orang lain adalah refleksi untuk 
melihat diri sendiri. Dari penjelasan ini berarti bahwa teori interaksi simbolik 
merupakan perspektif yang memperlakukan individu sebagai diri sendiri 
sekaligus diri sosial.
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Bagi Mead, “diri” lebih dari sebuah internalisasi struktur sosial dan budaya. 
“Diri” juga merupakan proses sosial, sebuah proses di mana para pelakunya 
memperlihatkan pada dirinya sendiri hal-hal yang dihadapinya, di dalam situasi 
di mana ia bertindak dan merencanakan tindakannya itu melalui penafsirannya 
atas hal-hal tersebut. Dalam hal ini, aktor atau pelaku yang melakukan interaksi 
sosial dengan dirinya sendiri, menurut Mead dilakukan dengan cara mengambil 
peran orang lain, dan bertindak berdasarkan peran tersebut, lalu memberikan 
respon atas tindakan-tindakan itu. Konsep interaksi pribadi (self interaction), 
di mana para pelaku menunjuk diri mereka sendiri berdasarkan pada skema 
Mead mengenai psikologi sosial. “Diri” di sini bersifat aktif dan kreatif serta 
tidak ada satupun variabel-variabel sosial, budaya, maupun psikologis yang 
dapat memutuskan tindakan-tindakan “diri.”

Mead menyatakan bahwa konsep diri pada dasarnya terdiri dari jawaban 
individu atas pertanyaan mengenai “siapa aku” untuk kemudian dikumpulkan 
dalam bentuk kesadaran diri individu mengenai keterlibatannya yang khusus dalam 
seperangkat hubungan sosial yang sedang berlangsung. Pendapat Mead tentang 
pikiran adalah bahwa pikiran mempunyai corak sosial, percakapan dalam batin 
adalah percakapan antara “aku” dengan “yang lain” pada titik ini, konsepsi tentang 
“aku” itu sendiri merupakan konsepsi orang lain terhadap individu tersebut. Atau 
dengan kalimat singkat, individu mengambil pandangan orang lain mengenai 
dirinya seolah-olah pandangan tersebut adalah “dirinya” yang berasal dari “aku.”

Interaksi simbolik sering dikelompokkan ke dalam dua aliran (school). 
Pertama, aliran Chicago School yang dimonitori oleh Herbert Blumer, 
melanjutkan tradisi humanistis yang dimulai oleh George Herbert Mead. 
Blumer menekankan bahwa studi terhadap manusia tidak bisa dilakukan 
dengan cara yang sama seperti studi terhadap benda. Blumer dan pengikut-
pengikutnya menghindari pendekatan-pendekatan kuatitatif dan ilmiah 
dalam mempelajari tingkah laku manusia. Lebih jauh lagi tradisi Chicago 
menganggap orang itu kreatif, inovatif, dan bebas untuk mendefinisikan 
segala situasi dengan berbagai cara dengan tidak terduga.

Kedua, “Iowa School” menggunakan pendekatan yang lebih ilmiah dalam 
mempelajari interaksi. Manford Kuhn dan Carl Couch percaya bahwa konsep-
konsep interaksionis dapat dioperasikan. Tetapi, walaupun Kuhn mengakui adanya 
proses dalam alam tingkah laku, ia menyatakan bahwa pendekatan struktural 
objektif lebih efektif daripada metode “lemah” yang digunakan oleh Blumer.
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Interaksionisme simbolik mengandung inti dasar pemikiran umum 
tentang komunikasi dan masyarakat. Jerome Manis dan Bernard Meltzer 
memisahkan tujuh hal mendasar yang bersifat teoritis dan metodologis dari 
interaksionisme simbolik, yaitu:

a. Orang-orang dapat mengerti berbagai hal dengan belajar dari pengalaman. 
Persepsi seseorang selalu diterjemahkan dalam simbol-simbol.

b. Berbagai arti dipelajari melalui interaksi di antara orang-orang. Arti 
muncul dari adanya pertukaran simbol-simbol dalam kelompok-
kelompok sosial.

c. Seluruh struktur dan institusi sosial diciptakan dari adanya interaksi di 
antara orang-orang.

d. Tingkah laku seseorang tidaklah mutlak ditentukan oleh kejadian-
kejadian pada masa lampau saja, tetapi juga dilakukan secara sengaja.

e. Pikiran terdiri dari percakapan internal, yang merefleksikan interaksi 
yang telah terjadi antara seseorang dengan orang lain.

f. Tingkah laku terbentuk atau tercipta di dalam kelompok sosial selama 
proses interaksi.

g. Kita tidak dapat memahami pengalaman seorang individu dengan 
mengamati tingkah lakunya belaka. Pengalaman dan pengertian seseorang 
akan berbagai hal harus diketahui pula secara pasti.

Pada dasarnya interaksi manusia menggunakan simbol-simbol, cara 
manusia menggunakan simbol, merepresentasikan apa yang mereka 
maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamannya. Itulah interaksi 
simbolik dan itu pulalah yang mengilhami perspektif dramartugis, di mana 
Erving Goffman sebagai salah satu eksponen interaksionisme simbolik, maka 
hal tersebut banyak mewarnai pemikiran-pemikiran dramaturginya.

3. Teori Etnografi

Menurut Bogdan dan Bilken (1998) menjelaskan bahwa kerangka kerja 
yang digunakan dalam melaksanakan studi antropologi adalah konsep tentang 
kebudayaan (the concept of culture). Usaha untuk mendeskripsikan budaya atau 
aspek budaya disebut (ethnography). Budaya merupakan pengetahuan yang 
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diperoleh seseorang dan digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman 
yang menghasilkan sesuatu.

Beberapa antropolog mendefinisikan kebudayaan sebagai “Pengetahuan 
perolehan yang digunakan orang untuk menafsirkan pengalaman dan 
membuahkan tingkahlaku”. Dalam pengertian ini budaya merangkum apa yang 
dilakukan orang, dan barang-barang yang dibuat dan dipergunakan. Untuk 
mendiskripsikan budaya dalam perspektif ini, seorang peneliti meungkin berfikif 
tentang perristiwa dan kemudian menjelaskan peristiwa itu (menjelaskan 
tingkahlaku orang dengan jalan mendiskripsikan apa yang dialaminya).

Peneliti Etnografi agar dapat mencapai tujuan perlu memerhatikan 
prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Peneliti dituntut memiliki pengetahuan dan dedikasi yang tingi, sebab 
etnografi diperlukan pengamatan, interaksi dengan responden, atau 
anggota komunitas tertentu dalam waktu yang relatif lama.

2. Etnografi umumnya tidak tertarik dengan generalisasi seperti pada 
penelitian psikometrik, tetapi lebih tertarik untuk memotret kondisi apa 
adanya. 

3. Fokus etnografi adalah situasi nyata dan setting secara alamiah di mana 
orang beraktivitas dan berhubungan sosial dengan anggota masyarakat 
lainnya.

4. Etnografi menempatkan pada perlunya koleksi dan interpretasi data dari 
hipotesis yang sudah diterapkan.

5. Etnografi bergerak dari data dalam mencari hipotesis, bukan hipotesis 
mencari data. 

Dari hipotesis yang dibangun peneliti, etnografi dapat dibedakan 
menjadi dua, yaitu Naturalistic Ecological Hypotheses (NEH) dan Qualitative 
Phenomenological Hypothesis (QHP). Naturalistic Ecological Hypothesis menyatakan 
bahwa konteks dunia perilaku terjadi pada subjek yang diteliti, memiliki 
pengaruh signifikan terhadap perilaku subjek tersebut. Sedangakan dalam 
penelitian Qualitatif Phenomenological Hypothesis lebih mengkonsentrasikan 
etnografi dibnding dengan psikometrik, karena peneliti lebih percaya bahwa 
perilaku manusia tidak dapat dimengerti dengan lebih baik tanpa meleburkan 
diri bersama (incorporating) ke dalam pengamatan persepsi subjek serta system 
kepercayaan diri mereks yang terlibat dalam penelitian.
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H. Penutup
Sosiologi pedesaan merupakan salah satu cabang disiplin (ilmu 

Pengetahuan) sosiologi yang berdiri sendiri. Sebagai ilmu pengetahuan posisi 
Sosiologi pedesaan tidak terbatas pada pengkajian ilmu pengetahuan secara 
teoritis tetapi juga melakukan aksi sosial yang ditunjukkan dengan adanya 
pendampingan dan kerja sama dengan beberapa organisasi baik skala nasional 
maupun internasional dalam membuat perencanaan pembangunan sebagai 
wujud tanggung jawab ilmiah (akademis).

Untuk menjelaskan posisi akademisnya, sosiologi pedesaan mempunyai 
tujuan:

1. Menganalisis masyarakat pedesaan, melukiskan dan menjelaskan dari 
segi mikro dan makro parameter sosial-ekonomi-budaya dan politik yang 
melingkupi masalah pembangunan manusia dan masyarakat pedesaan.

2. Memonitor dan memahami proses akibat dampak perubahan sosial yang 
menyertai pembangunan.

3. Mengupayakan engineering sosiologi.
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[Halaman ini sengaja dikosongkan]



A. Pengantar
Teori pada dasarnya merupakan bentuk upaya manusia untuk memahami 

dan menjelaskan realitas atau fenomena sosial. Realitas tersebut dikonstruksi 
oleh ide (ideas) untuk dapat menjelaskan ‘mengapa’ suatu peristiwa terjadi 
(Turner, 1997:4). Dalam konteks ini, setting sosial, dinamika pendidikan, dan 
perkembangannya tentunya menjadi cermin yang melingkupi bangunan teori-
teori sosiologi pendidikan. Untuk itu, bab 2 ini akan menjelaskan perspektif 
teori-teori sosiologi pedesaan. 

Sementara itu, kompetensi dasar yang diharapkan dalam pembahasan 
ini, meliputi pembahasan tentang (1) perspektif struktural fungsional; (2) 
perspektif konflik; (3) perspektif interaksionisme simbolik; (4) perspektif 
postkolonialisme; dan (5) perpektif postmodernisme. 

B. Perspektif Struktural Fungsional
Pemikiran teori struktural fungsional lahir berkat sumbangan pemikiran 

biologis yang dikonsepkan oleh Comte dan Herbert Spencer. Di mana 
masyarakat dianalogikan sebagai organisme biologis. Maksudnya, masyarakat 
terdiri dari organ-organ yang saling bergantung guna kebertahanan hidup. 
Dalam konteks ini, desa dianggap semacam “fossil”, mewakili tradisi masa-

PERSPEKTIF TEORI-TEORI 
SOSIOLOGI PEDESAAN

BAB
2

27
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masa sebelumnya. Ini ‘tersimpan’ karena terjadi kesenjangan budaya (cultural 
lag). Kemudian lebih lanjut teori ini dikembangkan oleh Durkheim. Karena 
pengaruh dari Comte dan Herbert Spencer, Durkheim mengonsepkan teori 
sosiologinya dengan terminologi organisme. 

Menurut Durkheim (dalam Ritzer, 2010) masyarakat merupakan sebuah 
kesatuan yang di mana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang memiliki 
fungsinya masing-masing, dan saling menyatu dalam keseimbangan. Untuk 
itu, teori ini lebih menekankan social order dan mengabaikan konflik atau 
masyarakat bergerak dalam kondisi statis dan seimbang. 

Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing – 
masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling 
interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak 
berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem. Pemikiran inilah yang 
menjadi sumbangsih Durkheim dalam teori Parsons dan Merton mengenai 
struktural fungsional. Selain itu, antropologis fungsional-Malinowski dan 
Radcliffe Brown juga membantu membentuk berbagai perspektif fungsional 
modern. Selain dari Durkheim, teori struktural fungsional ini juga dipengaruhi 
oleh pemikiran Max Weber. Secara umum, dua aspek dari studi Weber yang 
mempunyai pengaruh kuat adalah:

1. Visi substantif mengenai tindakan sosial.

2. Strateginya dalam menganalisis struktur sosial.

Pemikiran Weber mengenai tindakan sosial ini berguna dalam 
perkembangan pemikiran Parsons dalam menjelaskan mengenai tindakan 
aktor dalam menginterpretasikan keadaan. Adapula asumsi dasar menurut 
Talcott Parsons. Menurut Parson, ada empat komponen penting dalam teori 
struktural fungsional, yaitu: Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan 
Latency (AGIL).

1. Adaptation: sistem sosial (masyarakat) selalu berubah untuk 
menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, baik secara 
internal ataupun eksternal.

2. Goal Attainment: setiap sistem sosial (masyarakat) selalu ditemui tujuan-
tujuan bersama yang ingin dicapai oleh sistem sosial tersebut.
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3. Integration: setiap sistem sosial selalu terintegrasi dan cenderung bertahan 
pada ekuilibrium (keseimbangan). Kecenderungan ini dipertahankan 
melalui kemampuan bertahan hidup demi sistem.

4. Latency: sistem sosial selalu berusaha mempertahankan bentuk-bentuk 
interaksi yang relatif tetap dan setiap perilaku menyimpang selalu di 
akomodasi melalui kesepakatan-kesepakatan yang diperbaharui terus-
menerus.

Adapun yang tergolong dalam peta teori-teori struktural fungsional 
dalam realitanya terus berkembang. Berikut ini beberapa teori dalam peta 
perspektif struktural fungsional.

1. Teori Fungsionalisme Parsons

Suatu keyakinan akan perubahan dan kelangsungan sistem. Pada saat 
depresi kala itu, teorinya merupakan teori sosial yang optimistis. Akan tetapi 
agaknya optimisme Parson itu dipengaruhi oleh keberhasilan Amerika dalam 
Perang Dunia II dan kembalinya masa kemewahan setelah depresi yang 
parah itu. Bagi mereka yang hidup dalam sistem yang kelihatannya galau 
dan kemudian diikuti oleh pergantian dan perkembangan lebih lanjut maka 
optimisme teori Parsons dianggap benar. Sebagaimana yang dinyatakan oleh 
Gouldner (1970: 142): “untuk melihat masyarakat sebagai sebuah firma, yang 
dengan jelas memiliki batas-batas srukturalnya, seperti yang dilakukan oleh 
teori baru Parsons, adalah tidak bertentangan dengan pengalaman kolektif, 
dengan realitas personal kehidupan sehari-hari yang sama-sama kita miliki”.

2. Emile Durkheim

Masyarakat modern dilihat oleh Durkheim sebagai keseluruhan organis 
yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut memiliki seperangkat 
kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-
bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal, tetap langgeng. 
Bila mana kebutuhan tertentu tadi tidak dipenuhi maka akan berkembang 
suatu keadaan yang bersifat “patologis”. Sebagai contoh dalam masyarakat 
modern fungsi ekonomi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Bilamana 
kehidupan ekonomi mengalami suatu fluktuasi yang keras, maka bagian ini 
akan memengaruhi bagian yang lain dari sistem itu dan akhirnya sistem 
sebagai keseluruhan.
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Suatu depresi yang parah dapat menghancurkan sistem politik, mengubah 
sistem keluarga dan menyebabkan perubahan dalam struktur keagamaan. 
Pukulan yang demikian terhadap sistem dilihat sebagai suatu keadaan 
patologis, yang pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya sehingga 
keadaan normal kembali dapat dipertahankan. Para fungsionalis kontemporer 
menyebut keadaan normal sebagai equilibrium, atau sebagai suatu sistem yang 
seimbang, sedang keadaan patologis menunjuk pada ketidakseimbangan atau 
perubahan sosial.

3. Robert K. Merton

Sebagai seorang yang mungkin dianggap lebih dari ahli teori lainnya telah 
mengembangkan pernyataan mendasar dan jelas teori-teori fungsionalisme, 
adalah seorang pendukung yang mengajukan tuntutan lebih terbatas bagi 
perspektif ini. Mengakui bahwa pendekatan ini telah membawa kemajuan bagi 
pengetahuan sosiologis, ia juga mengakui bahwa fungsionalisme struktural 
mungkin tidak akan mampu mengatasi seluruh masalah sosial (Merton, 
1975: 25).

Pada saat yang sama Merton tetap sebagai pelindung setia dari analisis 
fungsional, yang dinyatakannya mampu melahirkan “suatu masalah yang saya 
anggap menarik dan cara berpikir yang saya anggap lebih efektif dibanding 
dengan cara berpikir lain yang pernah saya temukan” (Merton, 1975: 30). 
Di dalam kata-kata Coser dan Rosenberg (1976: 492) model fungsionalisme 
struktural Merton ini adalah merupakan “pernyataan yang paling canggih 
dari pendekatan fungsionalisme yang tersedia dewasa ini.” Model analisis 
fungsional Merton merupakan hasil perkembangan pengetahuan yang 
menyeluruh dari teori-teori klasik yang menggunakan penulis besar 
seperti Max Weber.

Pengaruh Weber dapat dilihat dalam batasan Merton tentang birokrasi. 
Mengikuti Weber, Merton (1957: 195-196) mengamati beberapa hal berikut 
di dalam organisasi birokrasi modern:

a. Birokrasi merupakan struktur sosial yang terorganisir secara rasional 
dan formal;

b. Ia meliputi suatu pola kegiatan yang memiliki batas-batas yang jelas;

c. Kegiatan-kegiatan tersebut secara ideal berhubungan dengan tujuan-
tujuan organisasi;
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d. Jabatan-jabatan dalam organisasi diintegrasikan ke dalam keseluruhan 
struktur birokratis; 

e. Status-status dalam birokrasi tersusun ke dalam susunan yang bersifat 
hierarkis;

f. Berbagai kewajiban serta hak-hak di dalam birokrasi dibatasi oleh aturan-
aturan yang terbatas serta terperinci;

g. Otoritas pada jabatan, bukan pada orang;

h. Hubungan-hubungan antara orang-orang dibatasi secara formal.

Organisasi-organisasi yang berskala besar, termasuk universitas atau 
akademi, memberikan ilustrasi yang baik tentang model birokrasi yang 
diuraikan oleh Weber dan Merton. Paradigma analisis fungsional Merton, 
mencoba membuat batasan-batasan beberapa konsep analitis dasar bagi 
analisis fungsional dan menjelaskan beberapa ketidakpastian arti yang 
terdapat di dalam postulat-postulat kaum fungsional. Merton mengutip 
tiga postulat yang terdapat di dalam analisis fungsional yang kemudian 
disempurnakannya satu demi satu.

Postulat pertama, adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat 
dibatasi sebagai “Suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial 
bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang 
memadai, tanpa menghasilkan konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat 
diatasi atau diatur” (Merton, 1967: 80). Merton menegaskan bahwa kesatuan 
fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat adalah “Bertentangan 
dengan fakta”. Sebagai contoh dia mengutip beberapa kebiasaan masyarakat 
yang dapat bersifat fungsional bagi suatu kelompok (menunjang integrasi dan 
kohesi suatu kelompok) akan tetapi disfungsional (mempercepat kehancuran) 
bagi kelompok lain. Para sesepuh sosiologi melihat agama, misalnya, sebagai 
suatu unsur penting (kalau tidak esensial) di dalam masyarakat. Kita memiliki 
banyak contoh di mana agama mampu mempertinggi tingkat kohesi suatu 
masyarakat, kita juga mempunyai banyak kasus di mana agama memiliki 
konsekuensi disintegrasi.

Paradigma Merton menegaskan bahwa disfungsi (elemen disintegratif) 
tidak boleh diabaikan hanya karena orang begitu terpesona oleh fungsi-fungsi 
positif (elemen integratif). Sebagai contoh, beliau juga menegaskan bahwa apa 
yang fungsional bagi suatu kelompok (masyarakat Katolik atau Protestan di 
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kota Belfast, misalnya) dapat tidak fungsional bagi keseluruhan kota Belfast. 
Oleh karena itu batas-batas kelompok yang dianalisis harus diperinci.

Postulat kedua, yaitu fungsionalisme universal, terkait dengan postulat 
pertama. Fungsionalisme universal menganggap bahwa “seluruh bentuk sosial 
dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif” (Merton, 
1967: 84), seperti apa yang telah kita ketahui Merton memperkenalkan 
konsep disfungsi maupun fungsi positif. Beberapa perilaku sosial jelas 
bersifat disfungsioanal. Merton menganjurkan agar elemen-elemen kultural 
seharusnya dipertimbangkan menurut kriteria keseimbangan konsekuensi 
fungsional (net balance of functional consequences), yang menimbang fungsi 
positif relatif terhadap fungsi negatif. Sehubungan dengan kasus agama 
yang dicontohkan tadi, seorang fungsionalis harus mencoba mengkaji fungsi 
positif maupun negatifnya, dan kemudian menetapkan keseimbangan di 
antara keduanya.

Postulat ketiga  melengkapi trio postulat fungsionalisme, adalah 
postulat indispensability. Ia menyatakan bahwa “dalam setiap tipe peradaban, 
setiap kebiasaan, ide, objek materil, dan kepercayaan memenuhi beberapa 
fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan 
merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem 
sebagai keseluruhan” (Merton, 1967: 86).

Kelemahan dari teori Struktural fungsional ini yaitu bersifat tertutup 
terhadap proses terjadinya perubahan sosial, karena terlalu menekankan order 
dan kemapanan struktur sosial yang sudah formal. Kelemahan lainnya adalah 
bahwa struktur fungsional mempertahankan status quo dan tidak membuka 
kepada orang atau hal lain berperan. Keterlibatan non status quo dipandang 
sebagai ancaman bagi masyarakat dan pemegang status quo.

Perkembangan dari perspektif Struktural Fungsional: (1) Teori kompetisi 
status Randall Collins. (2) Teori kelembagaan John Meyer, dan lainnya.

C. Perspektif Konflik
Teori konflik merupakan teori yang lahir sebagai kritik atas teori 

fungsionalisme struktural. Teori ini dikembangkan oleh Marx. Tokoh teori 
ini antara lain, Marx, George Simmel, Lewis A. Coser, dan Ralf Dahrendorf. 
Menurut teori ini, masyarakat berada dalam ketidakseimbangan yang selalu 
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ditandai dengan adanya pertentangan atau konflik. Jika teori fungsionalisme 
struktural memandang keteraturan terjadi karena masyarakat terikat 
secara informal atas institusi sosialnya, maka teori konflik memandang itu 
terjadi karena adanya pemaksaan oleh pihak yang berkuasa. Para Marxian  
memandang masyarakat desa melalui “kacamata” hubungan kekuasaan (power 
relations), yaitu analisis kelas. Masyarakat desa masa kini dianggap sebagai 
sisa-sisa formasi sosial masa lalu (masyarakat pra-kapitalis) sebagai kelas 
yang tereksploitir dalam keseluruhan struktur kekuasaan yang ada

1. Konflik dalam Pandangan Karl Marx

Pada saat itu Marx mengajukan konsepsi mendasar tentang masyarakat 
kelas dan perjuangannya. Marx tidak mendefinisikan kelas secara panjang 
lebar tetapi ia menunjukkan bahwa dalam masyarakat, pada abad ke-19 di 
Eropa di mana dia hidup, terdiri dari kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas 
pekerja miskin sebagai kelas proletar. 

Pikiran awal Marx amat dipengaruhi oleh munculnya industrialisasi 
abad ke-19, yang telah melahirkan fenomena yang bertolak belakang antara 
buruh yang hidup menderita dan sengsara di satu pihak dan pemilik alat-
alat produksi yang menikmati surplus yang disumbangkan oleh keringat dan 
tenaga yang dikeluarkan oleh kaum buruh di lain pihak. Dari latar belakang 
sejarah kemudian dapat ditelusuri benang merah yang menggambarkan 
munculnya kondisi yang memengaruhi aliran Marxis awal, yaitu pertama 
munculnya tekanan struktural yang kuat terhadap individu dan kedua, 
kondisi industri yang memperburuk hubungan sosial yang membawa ke 
dalam alienasi, bukan saja alienasi individual melainkan alienasi massal 
sejalan dengan persebaran mode of production yang dikendalikan oleh industri. 

Sejumlah ilmuwan sosial berusaha menjelaskan bahwa, perspektif 
konflik yang berakar pada pemikiran Karl Marx, betapapun radikalisme diakui 
sebagai salah satu jalan keluar sehingga sangat erat dengan revolusi, hal ini 
tidak dimaksudkan menumpahkan darah. George Ritzer (2009) misalnya 
mengatakan bahwa tidak benar kalau Marxisme dikatakan sebagai ideologi 
radikal yang haus darah (a bloodthirsty radical ideology). Marx adalah seorang 
humanis. Hatinya terluka melihat penderitaan kaum buruh akibat eksploitasi 
di bawah sistem yang kapitalistik. Rasa kemanusiaan itu mendorongnya 
untuk mencetuskan keinginan mengubah tatanan kapitalistik dalam sistem 
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yang mapan tetapi dalam praktik mengeksplotasi masyarakat. Oleh karena 
itu, sistem tersebut harus diubah agar menjadi lebih manusiawi. Tetapi hal 
itu hanya harus mungkin terjadi dalam sistem sosialis. 

Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. 
Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya 
berada pada keteraturan. masyarakat. Teori konflik juga membicarakan 
mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini 
menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi 
dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan 
kepentingan. Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar 
terciptanya perubahan sosial.

Setelah untuk waktu yang lama perspektif konflik diabaikan oleh para 
sosiolog, baru-baru ini perspektif tersebut telah dibangkitkan kembali oleh 
C. Wright Mills (1956-1959), Lewis Coser: (1956) dan yang lain (Aron, 
1957; Dahrendorf, 1959, 1964; Chambliss, 1973; Collins, 1975). Bilamana, 
para fungsionalis melihat keadaan normal masryarakat sebagai suatu 
keseimbangan yang mantap, maka para teoritisi konflik melihat masyarakat 
sebagai berada dalam konflik yang terus-menerus di antara kelompok dan 
kelas. Sekalipun Marx memusatkan perhatiannya pada pertentangan antar 
kelas untuk pemilikan atas kekayaan yang produktif, para teoritisi konflik 
modern berpandangan sedikit lebih sempit. Mereka melihat perjuangan meraih 
kekuasaan dan penghasilan sebagai suatu proses yang berkesinambungan 
terkecuali satu hal, di mana orang-orang muncul sebagai penentang kelas, 
bangsa, kewarganegaraan dan bahkan jenis kelamin.

Menurut para teoritisi konflik, para fungsionalis gagal mengajukan 
pertanyaan “secara fungsional bermanfaat untuk siapa”. Para teoritisi konflik 
menuduh para fungsionalis berasumsi bahwa “keseimbangan yang serasi” 
bermanfaat bagi setiap orang sedangkan hal itu menguntungkan beberapa 
orang dan merugikan sebagian lainnya. Para teoritisi konflik memandang 
keseimbangan suatu masyarakat yang serasi sebagai suatu khayalan dari 
mereka yang tidak berhasil mengetahui bagaimana kelompok yang dominan 
telah membungkam mereka yang dieksploitasi.

Marx dan Weber menerapkan gagasan umum dalam teori sosiologi 
mereka dengan cara masing-masing yang mereka pandang menguntungkan. 
Karl Marx (Stephen K. Sanderson, 1993: 12-13) berpendapat bahwa bentuk-



Bab 2 | Perspektif Teori-teori Sosiologi Pedesaan 35

DUM
M

Y

bentuk konflik yang terstruktur antara berbagai individu dan kelompok 
muncul terutama melalui terbentuknya hubungan-hubungan pribadi dalam 
produksi. Sampai pada titik tertentu dalam evolusi kehidupan sosial manusia, 
hubungan pribadi dalam produksi mulai menggantikan pemilihan komunal 
atas kekuatan-kekuatan produksi. Dengan demikian masyarakat terpecah 
menjadi kelas-kelas sosial berdasarkan kelompok-kelompok yang memiliki 
dan mereka yang tidak memiliki kekuatan-kekuatan produksi. Jadilah kelas 
dominan menjalin hubungan dengan kelas-kelas yang tersub-ordinasi dalam 
sebuah proses eksploitasi ekonomi. Secara alamiah saja, kelas-kelas yang 
memberontak dari kelasnya. Dalam situasi ini, hanya negara yang mampu 
menekan pemberontakan tersebut dengan kekuatan.

Dengan demikian, teori Marx di atas memandang eksistensi hubungan 
pribadi dalam produksi dan kelas-kelas sosial sebagai elemen kunci dalam 
banyak masyarakat. Ia juga berpendapat bahwa pertentangan antara 
kelas dominan dan kelas yang tersubordinasi memainkan peranan sentral 
dalam menciptakan bentuk-bentuk penting perubahan sosial. Sebenarnya 
sebagaimana yang ia kumandangkan, sejarah dari semua masyarakat yang 
ada hingga kini adalah sejarah pertentangan-pertentangan kelas. Dalam Hal 
ini Stephen K. Sanderson (1993: 12) menyebutkan bahwa, beberapa strategi 
konflik marxian-modern adalah sebagai berikut: 

a. Kehidupan sosial pada dasarnya merupakan arena konflik atau 
pertentangan di antara dan di dalam kelompok-kelompok yang 
bertentangan.

b. Sumber-sumber daya ekonomi dan kekuasaan-kekuasaan politik 
merupakan hal penting, sehingga berbagai kelompok berusaha 
merebutnya.

c. Akibat tipikal dari pertentangan ini adalah pembagian masyarakat 
menjadi kelompok yang determinan secara ekonomi dan kelompok yang 
tersubordinasi.

d. Pola-pola sosial dasar suatu masyarakat sangat ditentukan oleh pengaruh 
sosial dari kelompok yang secara ekonomi merupakan kelompok yang 
determinan.

e. Konflik dan pertentangan sosial di dalam dan di antara berbagai 
masyarakat melahirkan kekuatan-kekuatan yang menggerakkan 
perubahan sosial.
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f. Karena konflik dan pertentangan merupakan ciri dasar kehidupan sosial, 
maka perubahan sosial menjadi hal yang umum dan sering terjadi.

Berikutnya Stephen K. Sanderson menjelaskan bahwa strategi konflik 
Marxian secara esensial lebih merupakan strategi materialis ketimbang idealis. 
Tentu saja tidak mengherankan, karena kenyatan menunjukkan bahwa Marx 
mengusulkan gagasan bersifat materialistis dan konflik. Para teoritisi konflik 
Marxian memandang konflik sosial muncul terutama karena adanya upaya 
untuk memperoleh akses kepada kondisi-kondisi materiil yang menopang 
kehidupan sosial. Para teoretis ini melihat kedua fenomena ini sebagai 
determinan krusial bagi pola-pola sosial dasar suatu masyarakat.

2. Konflik dalam Pandangan Max Weber

Sementara itu menurut R. Collins (Stephen K. Sanderson, 1993: 13), 
Weber meyakini bahwa konflik terjadi dengan cara yang jauh lebih dari 
sekadar kondisi-kondisi materiil. Weber mengakui bahwa konflik dalam 
memperebutkan sumber daya ekonomi merupakan cirri dasar kehidupan 
sosial. Tetapi jangan dilupakan bahwa banyak tipe-tipe konflik lain yang juga 
terjadi. Di antara berbagai tipe konflik tersebut, Weber menekankan yang 
sangat penting.

Pertama, yaitu bahwa konflik dalam arena politik sebagai sesuatu 
yang sangat fundamental. Baginya kehidupan sosial dalam kadar tertentu 
merupakan pertentangan untuk memperoleh kekuasaan dan dominasi 
oleh individu dan kelompok tertentu yang lain dan dia tidak menganggap 
pertentangan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sebaliknya Weber 
melihat dalam kadar tertentu sebagai tujuan pertentangan untuk memperoleh 
keuntungan ekonomi. Lebih jelasnya Weber melihat dalam kadar tertentu 
sebagai tujuan pertentangan itu sendiri; ia berpendapat bahwa pertentangan 
untuk memperoleh kekuasaan tidaklah terbatas hanya pada organisasi-
organisasi politik formal, tetapi juga terjadi di dalam setiap tipe kelompok 
seperti organisasi keagamaan dan pendidikan.

Kedua, adalah tipe konflik dalam hal gagasan dan cita-cita. Ia berpendapat 
bahwa orang sering kali tertantang untuk memperoleh dominasi dalam hal 
pandangan dunia mereka, baik itu berupa doktrin keagamaan, filsafat sosial 
ataupun konsepsi tentang bentuk gaya hidup kultural yang terbaik. Lebih dari 
itu, gagasan cita-cita tersebut bukan hanya dipertentangkan, tetapi dijadikan 
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senjata atau alat dalam pertentangan lainnya, misalnya pertentangan politik. 
Jadi orang dapat berkelahi untuk memperoleh kekuasaan dan pada saat yang 
sama, berusaha saling meyakinkan satu sama lain bahwa kekuasaan itu yang 
mereka tuju tetapi kemenangan prinsip-prinsip yang secara etis dan filosofis 
benar.

Dengan demikian jelaslah bahwa Weber bukan seorang materialis 
ataupun idealis. Ia biasa disebut para sosiolog modern sebagai contoh 
seseorang pemikir yang mengombinasikan pola penjelasan materialis dan 
idealis dalam pendekatan sosiologis yang bersifat menyeluruh. Lebih jauh, 
Weber berpendapat bahwa gagasan bukanlah semata-mata hasil dari kondisi-
kondisi materiil yang ada, tetapi keduanya sering kali signifikan kausalnya 
sendiri-sendiri.

Perbedaan Pendapat antara Marx dan Weber:

1. Marx berpendapat bahwa karena konflik pada dasarnya muncul dalam 
upaya memperoleh akses terhadap kekuatan-kekuatan produksi. 
Karenanya begitu begitu kekuatan-kekuatan ini dikembalikan kepada 
seluruh masyarakat, maka konflik dasar tersebut dapat dihapuskan. Jadi 
begitu kapitalis digantikan dengan sosialisme, maka kelas-kelas akan 
terhapuskan dan pertentangan kelas akan berhenti.

2. Weber memiliki pandangan yang jauh pesimistik. Ia percaya bahwa 
pertentangan merupakan salah satu prinsip kehidupan sosial yang 
sangat kukuh dan tak dapat dihilangkan. Dalam suatu tipe masyarakat 
masa depan, baik kapitalis, sosialis atau tipe lainnya orang-orang akan 
tetap selalu bertarung memperebutkan berbagai sumber daya. Karena 
itu Weber menduga bahwa pembagian atau pembelaan sosial adalah ciri 
pemanen dari semua masyarakat yang sudah kompleks, walaupun tentu 
saja akan mengambl bentuk-bentuk dan juga tingkat kekerasan yang 
secara subtansial sangat bervarisai. 

D. Perspektif Interaksionisme Simbolik
Beberapa orang ilmuwan punya andil utama sebagai perintis 

interaksionisme simbolik, di antaranya James Mark Baldwin, William James, 
Charles H. Cooley, John Dewey, William I. Thomas, dan George Herbert 
Mead. Akan tetapi Mead-lah yang paling populer sebagai perintis dasar teori 
tersebut.
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Mead mengembangkan teori interaksionisme simbolik pada tahun 
1920-an dan 1930-an ketika ia menjadi professor filsafat di Universitas 
Chicago. Namun gagasan-gagasannya mengenai interaksionisme simbolik 
berkembang pesat setelah para mahasiswanya menerbitkan catatan dan 
kuliah-kuliahnya, terutama melalui buku yang menjadi rujukan utama teori 
interaksi simbolik, yakni: Mind, Self, and Society (1934) yang diterbitkan tak 
lama setelah Mead meninggal dunia. Penyebaran dan pengembangan teori 
Mead juga berlangsung melalui interpretasi dan penjabaran lebih lanjut yang 
dilakukan para mahasiswanya, terutama Herbert Blumer. Justru Blumer-
lah yang menciptakan istilah “interaksi simbolik” pada tahun (1937) dan 
mempopulerkannya di kalangan komunitas akademis (Sanderson, 1993)

Interaksi simbolik merupakan suatu aktivitas yang merupakan ciri khas 
manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. 
Blumer menyatukan gagasan-gagasan tentang interaksi simbolik lewat 
tulisannya, dan juga diperkaya dengan gagasan-gagasan dari John Dewey, 
William I. Thomas, dan Charles H. Cooley (Sanderson, 1993).

Perspektif interaksi simbolik sebenarnya berada di bawah perspektif yang 
lebih besar yang sering disebut perspektif fenomenologis atau perspektif 
interpretif. Maurice Natanson menggunakan istilah fenomenologis sebagai suatu 
istilah yang merujuk pada semua pandangan ilmu sosial yang menganggap 
kesadaran manusia dan makna subjektifnya sebagai fokus untuk memahami 
tindakan sosial. Menurut Natanson, pandangan fenomenologis atas realitas 
sosial menganggap dunia intersubjekif terbentuk dalam aktivitas kesadaran 
yang salah satu hasilnya adalah ilmu alam. Ia mengakui bahwa George Herbet 
Mead, William I.Thomas, dan Charles H. Cooley, selain mazhab eropa yang 
dipengaruhi Max Weber adalah representasi perspektif fenomenologis ini. 
Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa dua pendekatan utama dalam 
tradisi fenomenologis adalah interaksi simbolik dan etnometodologi 
(Sanderson, 1993).

Selama awal perkembangannya, teori interaksi simbolik seolah-olah 
tetap tersembunyi di belakang dominasi teori fenomenologisme dari Talcott 
Parsons. Namun kemunduran fungsionalisme tahun 1950-an dan 1960-an 
mengakibatkan interaksionisme simbolik muncul kembali ke permukaan 
dan berkembang pesat hingga saat ini. Selama tahun 1960-an tokoh-tokoh 
interaksionisme simbolik seperti Howard S. Becker dan Erving Goffman 
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menghasilkan kajian-kajian interpretif yang menarik dan menawarkan 
pandangan alternatif yang sangat memikat mengenai sosialisasi dan hubungan 
antara individu dan masyarakat (Sanderson, 1993).

Menurut Meltzer, sementara interaksionisme simbolik dianggap 
relatif homogen, sebenarnya perspektif ini terdiri dari beberapa mazhab 
berdasarkan akar historis dan intelektual mereka yang berbeda. Aliran-
aliran interaksionisme simbolik tersebut adalah mazhab Chicago, Mazhab 
Iowa, Pendekatan Dramaturgis, dan Etnometodologi. Mazhab Chicago dan 
Dramaturgis tampaknya memberikan pemahaman lebih lengkap mengenai 
realitas yang dikaji. Kedua pendekatan itu tidak hanya menganalisis kehadiran 
manusia di antara sesamanya, tetapi juga motif, sikap, nilai yang mereka anut 
dalam privasi mereka (Sanderson, 1993).

Sebagian pakar berpendapat, teori interaksionisme simbolik, khususnya 
dari George Herbert Mead, seperti teori etnometodologi dari Harold 
Garfinkel yang juga berpengaruh di Amerika, serta teori fenomenologi dari 
Alfred Schutz yang berpengaruh di Eropa, sebenarnya berada di bawah teori 
tindakan sosial yang dikemukakan filsuf dan sosiolog Jerman, Max Weber 
(Sanderson, 1993).

Sebagaimana diakui Paul Rock, interaksionisme simbolik mewarisi 
tradisi dan posisi intelektual yang berkembang di eropa abad ke-19, 
meskipun interaksionisme simbolik tidak punya hak waris atasnya atau 
dianggap sebagai tadisi ilmiah tersendiri. Dengan kata lain, George Herbert 
Mead tidaklah secara harfiah mengembangkan teori Weber atau bahwa 
teori Mead diilhami oleh teori Weber. Hanya memang ada kemiripan dalam 
pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai tindakan manusia. Pemikiran 
Mead sendiri diilhami beberapa pandangan filsafat, khususnya pragmatisme 
dan behaviorisme. Ada kemiripan antara pandangan Mead dengan pandangan 
Schutz. Sejumlah interaksionis memang menekankan dimensi fenomenologis 
dengan mengintesiskan karya mereka dengan gagasan Alfred Schutz dan para 
pengikutnya (Sanderson, 1993).

Weber mendefinisikan tindakan sosial sebagai semua perilaku manusia 
ketika dan sejauh individu memberikan suatu makna subjektif terhadap 
perilaku tersebut. Tindakan disini bisa terbuka atau tersembunyi, bisa 
merupakan intervensi positif dalam suatu situasi atau sengaja berdiam 
diri sebagai tanda setuju dalam situasi tersebut. Menurut Weber, tindakan 
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bermakna sosial sejauh berdasarkan makna subjektifnya yang diberikan 
individu atau individu-individu, tindakan itu mempertimbangkan perilaku 
orang lain dan karenanya diorientasikan dalam penampilannya (Sanderson, 
1993).

Sedangkan interaksionisme simbolik mempelajari sifat interaksi yang 
merupakan kegiatan sosial dinamis manusia. Bagi perspektif ini, individu 
bersifat aktif, reflektif, dan kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yang 
rumit dan sulit diramalkan. Paham ini menolak gagasan bahwa individu adalah 
organisme yang pasif yang perilakunya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan 
atau struktur yang ada di luar dirinya. Oleh karena individu terus berubah 
maka masyarakat pun berubah melalui interaksi. Jadi interaksi lah yang 
dianggap sebagai variabel penting yang menentukan perilaku manusia bukan 
struktur masyarakat. Struktur itu sendiri tercipta dan berubah karena interaksi 
manusia, yakni ketika individu-individu berpikir dan bertindak secara stabil 
terhadap seperangkat objek yang sama. Senada dengan asumsi di atas, dalam 
fenomenologi Schutz, pemahaman atas tindakan, ucapan, dan interaksi 
merupakan prasyarat bagi eksistensi sosial siapa pun. Dalam pandangan 
Schutz, kategori pengetahuan pertama bersifat pribadi dan unik bagi setiap 
individu dalam interaksi tatap muka dengan orang lain (Sanderson, 1993).

Interaksionisme simbolik Mazhab Iowa menggunakan metode scientitic 
(positivistik) dalam kajian-kajiannya, yakni untuk menemukan hukum-
hukum universal mengenai perilaku sosial yang dapat diuju secara empiris, 
sementara Mazhab Chicago menggunakan pendekatan humanistik. Dan 
Mazhab yang populer digunakan adalah Mazhab Chicago (Sanderson, 1993).

Perspektif interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari 
sudut pandang subjek. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia 
harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan 
mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain 
yang menjadi mitra interaksi mereka. Definisi yang mereka berikan kepada 
orang lain, situasi, objek dan bahkan diri mereka sendirilah yang menentukan 
perilaku mereka. Perilaku mereka tidak dapat digolongkan sebagai kebutuhan, 
dorongan impuls, tuntutan budaya atau tuntutan peran. Manusia bertindak 
hanyalah berdasarkan definisi atau penafsiran mereka atas objek-objek di 
sekeliling mereka. Tidak mengherankan bila frase-frase “definisi situasi” , 
“realitas terletak pada mata yang melihat” dan “bila manusia mendefinisikan 
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situasi sebagai riil, situasi tersebut riil dalam konsekuensinya” sering 
dihubungkan dengan interaksionisme simbolik (Sanderson, 1993).

Mead mengembangkan teori interaksionisme simbolik pada tahun 1920-
an ketika beliau menjadi profesor filsafat di Universitas Chicago. Namun 
gagasan-gagasannya mengenai interaksionisme simbolik berkembang pesat 
setelah para mahasiswanya menerbitkan catatan dan kuliah-kuliahnya, 
terutama melalui buku yang menjadi rujukan utama teori interaksionisme 
simbolik, yakni mind, self and society (Sanderson, 1993).

Karya Mead yang paling terkenal ini menggaris bawahi tiga konsep 
kritis yang dibutuhkan dalam menyusun sebuah diskusi tentang teori 
interaksionisme simbolik. Tiga konsep ini saling memengaruhi satu 
sama lain dalam term interaksionisme simbolik. Dari itu, pikiran manusia 
(mind) dan interaksi sosial (diri/self dengan yang lain) digunakan untuk 
menginterpretasikan dan memediasi masyarakat (society) di mana kita hidup. 
Makna berasal dari interaksi dan tidak dari cara yang lain. Pada saat yang 
sama “pikiran” dan “diri” timbul dalam konteks sosial masyarakat. Pengaruh 
timbal balik antara masyarakat, pengalaman individu dan interaksi menjadi 
bahan bagi penelahaan dalam tradisi interaksionisme simbolik.

Perspektif interaksi simbolik sebenarnya berada di bawah payung 
perspektif yang lebih besar lagi, yakni perspektif fenomenologis atau 
perspektif interpretif. Secara konseptual, fenomenologi merupakan studi 
tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara kita sampai pada 
pemahaman tentang objek-objek atau kejadian-kejadian yang secara sadar 
kita alami. Fenomenologi melihat objek-objek dan peristiwa-peristiwa dari 
perspektif seseorang sebagai perceiver. Sebuah fenomena adalah penampakan 
sebuah objek, peristiwa atau kondisi dalam persepsi individu.

Interaksionisme simbolik mempelajari sifat interaksi yang merupakan 
kegiatan sosial dinamis manusia. Bagi perspektif ini, individu itu bukanlah 
sesorang yang bersifat pasif, yang keseluruhan perilakunya ditentukan oleh 
kekuatan-kekuatan atau struktur-struktur lain yang ada di luar dirinya, 
melainkan bersifat aktif, reflektif dan kreatif, menampilkan perilaku yang 
rumit dan sulit diramalkan. Oleh karena individu akan terus berubah maka 
masyarakat pun akan berubah melalui interaksi itu. Struktur itu tercipta dan 
berubah karena interaksi manusia, yakni ketika individu-individu berpikir 
dan bertindak secara stabil terhadap seperangkat objek yang sama.
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Jadi, pada intinya, bukan struktur masyarakat melainkan interaksi lah yang 
dianggap sebagai variabel penting dalam menentukan perilaku manusia. Melalui 
percakapan dengan orang lain, kita lebih dapat memahami diri kita sendiri dan 
juga pengertian yang lebih baik akan pesan-pesan yang kita dan orang lain kirim 
dan terima (West, 2008: 93). Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide tentang 
individu dan interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi simbolik adalah 
suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia, yakni komunikasi atau pertukaran 
simbol yang diberi makna. Perspektif interaksi simbolik berusaha memahami 
perilaku manusia dari sudut pandang subjek. Perspektif ini menyarankan bahwa 
perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia 
membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan 
ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Definisi yang 
mereka berikan kepada orang lain, situasi, objek dan bahkan diri mereka sendiri 
yang menentukan perilaku manusia. Sebagaimana ditegaskan Blumer, dalam 
pandangan interaksi simbolik, proses sosial dalam kehidupan kelompok yang 
menciptakan dan menegakkan aturan-aturan, bukan sebaliknya. Dalam konteks 
ini, makna dikonstruksikan dalam proses interaksi dan proses tersebut bukanlah 
suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial memainkan 
perannya, melainkan justru merupakan substansi sebenarnya dari organisasi 
sosial dan kekuatan sosial.

Menurut teoritisi interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya 
adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Secara 
ringkas, interaksionisme simbolik didasarkan pada premis-premis berikut: 
pertama, individu merespon suatu situasi simbolik. Mereka merespon 
lingkungan, termasuk objek fisik dan sosial berdasarkan makna yang 
dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. Kedua, 
makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melekat pada 
objek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Ketiga, makna 
yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan 
dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial.

E. Perspektif Postkolonialis
Alkisah, ada sekelompok siswa sebuah SMA di pedesaan saya nongkrong 

di pinggiran pasar dekat terminal, bolos sekolah. Tanpa beban mereka asyik 
berbincang sembari menikmati riuh ramai kendaraan, penumpang, ataupun 
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teriakan para kernek. Dari wajah mereka hampir tak tergurat raut penyesalan 
karena meninggalkan pelajaran, melanggar titah orang tua. Sepintas, masyarakat 
termasuk juga kita, mungkin akan berkata, “Dasar pemalas, tidak tahu menghargai 
jerih payah orang tua!”. Suatu hal yang lumrah tapi belum tentu benar. Pernahkah 
Anda merasa betapa sekolah demikian membosankan atau bahkan menakutkan? 

Ilustrasi itu menandakan tipikal sistem pendidikan negara jajahan. Sejak 
zaman kolonial Belanda, upaya-upaya yang mencegah tumbuhnya kecerdasan 
untuk berpikir bebas, daya kritis terhadap realitas, yang berujung pada 
kesadaran terhadap posisi diri di struktur sosial, memang di-setting secara 
sistematis. Tujuannya jelas yakni, menjaga agar masyarakat di Hindia Belanda 
tetap bodoh, tidak ’sadar diri’ sehingga kekuasaan kolonial tidak terancam. 
Ironisnya, realita ini banyak dan secara mayoritas dialami masyarakat pedesaan.

Dari sinilah kemudian muncul kritik postkolonialis yang berkembang luar 
biasa di akhir 1980-an. Teori Postkolonial dirintis melalui karya Edward Said 
(1936-2003) yang menulis buku Orientalism pada 1978. Teori ini mengkaji berbagai 
konstruksi wacana, pengetahuan dan budaya berpikir yang diciptakan Barat. Salah 
satu tokoh teori ini adalah Edward Said, Homi K. Bhaba, Gayatri Spivak.

Inti dari perspektif postkolonialis adalah negera dunia ketiga harus 
melepaskan diri dari paham-paham negara jajahan yang masih dianut. 
Singkatnya negara eks-jajahan harus memiliki identitas sendiri dalam 
pengembangan sistem kelembagaannya. Konsep pembangunan dan pendidikan 
yang ada haruslah mampu untuk melihat manusia sebagai manusia (Edward 
Said). Pola pikir poskolonialis yang coba diterapkan pada paradigma pembangun 
dan pendidikan tersebut mengantarkan kita pada pemahaman yang humanis 
dan juga kritis terhadap identitas. Contoh: pemertahanan Budaya nasional, 
pendidikan berbasis identitas lokal/kearifan lokal, pendidikan multikultural 
dan sejenisnya merupakan aktualisasi dari perspektif ini.

F. Perspektif Postmodern
Tokoh-tokohnya antara lain Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Jean 

Baudrillard, Lyotard. Mereka banyak mengembangkan teori-teori dari tokoh-
tokoh sebelumnya yang dianggap ‘modern’. Postmodern dianggap kritik 
terhadap perkembangan rasional dalam masyarakat modern. Pemikiran 
kalangan postmodernis dibagi tiga (Norris, 2008:6-7). Pertama, yang merevisi 
pemikiran modernitas, namun cenderung kembali ke pola pemikiran pra-
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modern seperti metafisika New Age. Kedua, pemikiran-pemikiran yang terkait 
dengan dunia sastra dan linguistik. Bahasa yang secara tradisional dipandang 
sebagai cermin realitas ingin dilampaui dari kalangan pemikir ini. 

Ketiga, pemikiran yang merevisi modernisme tanpa menolaknya mentah-
mentah, melainkan melakukan perbaikan di sana-sini yang dirasa perlu. 
Foucault dan Nietzche menganggap bahwa ilmu pengetahuan terkait dengan 
kekuasaan. Sains dianggap sebagai salah satu contoh ranah yang dilibatkan 
untuk membedakan yang benar dari yang palsu. Dalam membuat perbedaan 
semacam itu, ranah keilmuan secara implisit menyingkirkan kandungan ilmu 
pengetahuan alternatif seperti yang palsu (Ritzer, 2010: 79). 

Bourdieu: Social Class (the ruling & intellectual class) melindungi privilege 
sosial mereka dari generasi ke generasi; Social mobility yg tinggi tercapai 
melalui pendidikan. Aksen, tata bahasa, spelling, dan style merupakan faktor 
utama dalam social mobility.

G. Penutup
Berdasarkan penjelasan di atas, perspektif ialah sudut pandang atau cara 

pandang kita terhadap sesuatu. Cara memandang yang kita gunakan dalam 
mengamati kenyataan akan menentukan pengetahuan yang kita peroleh. 
Cara pandangan terhadap masyarakat pedesaan secara sosiologis melingkupi 
lima perspektif, yaitu secara struktural fungsional, konflik, interaksionisme 
simbolik, postkolonialis, dan postmodern.
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A. Pengantar
Penemuan istilah “desa” di Indonesia pertama kali ditemukan oleh 

Mr. Herman Warmer Muntinghe. Muntinghe merupakan seorang Belanda, 
anggota Raad Van Indie pada masa penjajahan Kolonial Inggris (Pembantu 
Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia). Desa 
secara etimologi berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, 
tanah asal atau tanah kelahiran. Dalam versi lain kata desa berasal dari kata 
“swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah 
leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, 
serta memiliki batas yang jelas.

Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a group of 
houses and shops in a country area, smaller than a town (Collin, 2004: 257)”. Istilah 
desa hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa misalnya di Sumatera, 
Kalimantan, dan Sulawesi, sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa 
desa sangat beranekaragam, sesuai dengan asal mula terbentuknya area 
desa tersebut, baik berdasarkan pada prinsip-prinsip ikatan genealogis, atau 
ikatan teritorial, dan bahkan berdasarkan tujuan fungsional tertentu (semisal 
desa petani atau desa nelayan, atau desa penambang emas) dan sebagainya 
(Cahyono, 1999: 2006). 

ANATOMI DESA DAN PEDESAAN 
DI INDONESIA DALAM LINTASAN 

SEJARAH

BAB
3
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Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya, ekonomi 
dan politik telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial. Desa 
memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik 
sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya. Konsep desa tidak hanya 
sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan sebagai 
sebuah unit teritorial yang dihuni oleh sekumpulan orang dengan kelengkapan 
budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom.

Anatomi desa dalam lingkup aspeknya ini, merupakan bagian penting 
akan ditelaah dalam pembahasan berikut ini. Mengenai aspek pencapaian 
kompetensi materi pada bagian ini, meliputi penjelasan: (1) anatomi 
sosiografis pedesaan era kerajaan Hindu-Budha; (2) anatomi sosiografis 
pedesaan era kerajaan Islam; dan (3) anatomi sosiografis pedesaan era 
Kolonial.

B. Anatomi Sosiografis Pedesaan Era Kerajaan Hindu-Budha
Pembahasan tentang desa pada era kerajaan Hindu-Budha tak dapat 

dipisahkan dari dua kerajaan besar, yaitu Majapahit di Jawa dan Padjajaran 
di tatar Sunda. Pada masa kerajaan Hindu Majapahit pembangunan desa 
diarahkan pada sektor agraris (pertanian dan perdagangan). Anatomi 
pembangunan pertanian pedesaan pada fase ini digambarkan maju pesat. 
Hayam Wuruk (Raja termasyhur Majapahit) menaruh perhatian pada 
pertanian dan perdagangan dengan menjadikan Tuban sebagai salah satu 
pusat perdagangan Majapahit. Berdasarkan berita Cina bernama Wang Ta-
Yuan yang menggambarkan pulau Jawa yang padat penduduknya, tanahnya 
subur dan banyak menghasilkan padi, lada, garam, kain, dan burung kakatua 
yang semuanya merupakan barang ekspor. Hayam Wuruk berusaha untuk 
menyejahterakan rakyatnya dengan membuat saluran pengairan, pembuatan 
bendungan, dan pembukaan tanah baru untuk perladangan.

Kehidupan sosial masa Majapahit aman, damai, dan tenteram. Dalam kitab 
Negarakertagama disebutkan bahwa Hayam Wuruk melakukan perjalanan 
keliling ke daerah-daerah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan 
kesejahteraan rakyatnya. Perlindungan terhadap rakyat sangat diperhatikan. 
Demikian juga peradilan, dilaksanakan secara ketat; siapa yang bersalah 
dihukum tanpa pandang bulu.
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Sementara itu. pada masa Kerajaan Sunda, istilah desa sudah dikenal 
oleh masyarakat Sunda, terbukti istilah tersebut terdapat pada prasasti kawali 
dan naskah keropak 632. Baik pada prasasti maupun pada naskah keropak 
632, istilah desa memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian 
istilah desa pada masa sekarang. Pada masa itu istilah desa mengandung 
pengertian negara atau negeri seperti yang terdapat pada prasasti kawali 
yang tertulis “... mu maju sagala desa...” yang berarti “... yang memperkuat segala 
desa...” (Atmamihardja, 1960: 54) dan dalam naskah keropak “...ti darat ti 
laut, ti barat ti timur sakuliling desa” yang berarti “ ...dari darat dari laut, dari barat 
dari timur sekeliling negeri...” serta “...marapan atis ikang desa...” yang berarti “... 
agar aman sentosa seluruh negeri...” (Danasasmita, 1981:119). Sedangkan istilah 
desa yang mengandung pengertian kurang lebih sama dengan pengertian 
desa sekarang terdapat dalam naskah yang berasal dari Cirebon. Istilah itu 
digunakan bersama-sama dan mengandung pengertian hampir sama dengan 
istilah dukuh atau padukuhan (Ekadjati, 1995: 76-77).

Pada mulanya desa terbentuk dengan persekutuan adat, sehingga biasa 
disebut dengan desa adat. Pernyataan itu terdapat dalam istilah Sunda yang 
mengatakan “ciri sabumi, cara sadesa” yang berarti setiap desa memiliki adat 
masing-masing. Dalam kedudukanya sebagai desa adat, maka desa merupakan 
lembaga otonom, yaitu suatu lembaga yang dapat mengatur diri sendiri, dapat 
memenuhi kebutuhan sendiri dan mengurus rumah tangga sendiri. Karena 
itu desa bukan hanya merupakan kesatuan hukum melainkan juga kesatuan 
sosial, kesatuan ekonomi, tegasnya merupakan kesatuan hidup manusia atau 
dengan kata lain merupakan suatu kesatuan kebudayaan.

Organisasi yang muncul pada masa kerajaan Sunda ialah organisasi yang 
bersifat tradisional. Organisasi tradisional muncul dalam masyarakat desa 
di Jawa Barat, cenderung sebagai hasil dari inisiatif dan kreatif masyarakat 
desa itu yang didorong oleh kebutuhan mereka dalam rangka mengatasi 
masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka sendiri. Dengan kata lain, 
lahirnya organisasi tradisional merupakan jawaban masyarakat desa terhadap 
tantangan yang timbul di dalam masyarakat desa itu sendiri (Ekadjati: 
2009:198).

Tanah dan pertanian adalah dua hal yang sangat menonjol dalam 
kehidupan masyarakat desa. Kegiatan pertanian sering melibatkan dua pihak 
yang berlainan, yaitu pemilik tanah dan penggarap tanah. Sehubungan adanya 
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hal demikian, terbentuklah organisasi sosial yang mengatur hubungan antara 
tanah, pemilik tanah dan penggarap tanah atas persetujuan dua belah pihak. 
Perubahan besar dalam kehidupan masyarakat bisa diikuti oleh aturan main 
organisasi sosial tersebut.

1. Pertanian Pedesaan Zaman Kerajaan Hindu

Pada masyarakat Sunda zaman kerajaan baru mengenal istilah sawah seperti 
yang disebutkan pada dua naskah Sunda lama yaitu naskah Carita Parahyangan 
dan naskah sanghyang siksakanda. Dalam konteks Carita Parahyangan di dalam 
keropak 406 istilah sawah bukan dalam pengertian sawah pada masa sekarang 
melainkan bermakna tempat dipusarakan raja, “Prabu ratu dewata, Ina mu surup 
ka sawah tampian Dale” yang berarti “Prabu Ratu Dewata, beliau yang dipusarakan 
di sawah tampian dalem” (Atja: 1968 :33). Kemudian dalam konteks Sanghiyang 
siksakanda, dengan konteks menunjukkan lahan pertanian dan disebutkan 
bersama-sama dengan kata Gaga( lahan), sérang agung (ladang atau sawah 
yang hasilnya untuk kepentingan umum atau bisa juga berarti ladang atau 
sawah jabatan). Dilihat dari konteks keseluruhan isi naskah terutama pada 
naskah Carita Parahyangan, jelas bahwa kegiatan pertanian dengan sistem 
sawah bukan hal yang sudah biasa, melainkan baru pada tingkat berkenalan 
atau tingkat dianjurkan. 

2. Perladangan Zaman Kerajaan Hindu

Masyarakat ladang merupakan titik tumpu dari perekonomian 
masyarakat kerajaan sunda. Karena pada masa ini, mata pencaharian yang 
sangat memungkinkan bagi masyarakat ialah berladang, yaitu dengan 
di dukung oleh keadaan geografisnya yang cukup baik digunakan untuk 
berladang dan juga kondisi alam yang hampir seluruhnya adalah wilayah 
tropis sehingga tanah menjadi sangat subur sangat cocok untuk digunakan 
perladangan. 

Kerajaan Sunda adalah sebuah negara yang umumnya hidup dari 
pertanian terutama dari perladangan. Terbukti dari ditemukannya sejumlah 
sumber-sumber berita baik tertulis maupun lisan yang terdapat di masyarakat 
maupun di buku-buku simpanan pribadi maupun umum. Di antara sumber 
itu yang paling terkenal dan dominan membahas mengenai masyarakat Sunda 
khususnya, yaitu terdapat dalam Carita Parahyangan. Pada umumnya manusia 
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ladang bertempat tinggal di ladangnya masing-masing, sehingga mereka hidup 
terpencil dari peladang lain yang menjadi tetangganya.

Anatomi desa dalam konteks Kerajaan Budha, tak dapat dilepaskan 
dari peran Kerajaan Sriwijaya. Desa pada masa ini bertumpu pada potensi 
kemaritiman, di mana sungai Musi dan Batanghari menjadi denyut nadi 
pertumbuhannya. Mengandalkan hegemoni pada kekuatan armada lautnya 
dalam menguasai alur pelayaran, jalur perdagangan, menguasai dan 
membangun beberapa kawasan strategis sebagai pangkalan armadanya dalam 
mengawasi, melindungi kapal-kapal dagang, memungut cukai, serta untuk 
menjaga wilayah kedaulatan dan kekuasaannya.

Masyarakatnya kompleks dan sangat dipengaruhi alam pikiran Budha 
Wajrayana digambarkan bersemi di ibu kota Sriwijaya. Beberapa prasasti 
Siddhayatra abad ke-7 seperti Prasasti Talang Tuwo menggambarkan ritual 
Budha untuk memberkati peristiwa penuh berkah yaitu peresmian taman 
Sriksetra, anugerah Maharaja Sriwijaya untuk rakyatnya. 

Sebagai pusat pengajaran Buddha Vajrayana, Sriwijaya menarik banyak 
peziarah dan sarjana dari negara-negara di Asia. Antara lain pendeta dari 
Tiongkok I Tsing, yang melakukan kunjungan ke Sumatera dalam perjalanan 
studinya di Universitas Nalanda, India, pada tahun 671 dan 695, I Tsing 
melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha sehingga 
menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Selain berita di atas, terdapat 
berita yang dibawakan oleh I Tsing, dinyatakan bahwa terdapat 1000 orang 
pendeta yang belajar agama Budha pada Sakyakirti, seorang pendeta terkenal 
di Sriwijaya. 

Pengunjung yang datang ke pulau ini menyebutkan bahwa koin emas 
telah digunakan di pesisir kerajaan. Selain itu ajaran Buddha aliran Buddha 
Hinayana dan Buddha Mahayana juga turut berkembang di Sriwijaya. 
Menjelang akhir abad ke-10, Atiśa, seorang sarjana Buddha asal Benggala 
yang berperan dalam mengembangkan Buddha Vajrayana di Tibet dalam 
kertas kerjanya Durbodhāloka menyebutkan ditulis pada masa pemerintahan 
Sri Cudamani Warmadewa penguasa Sriwijayanagara di Malayagiri di 
Suvarnadvipa.
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C. Anatomi Sosiografis Pedesaan Era Kerajaan Islam 
Anatomi pedesaan pada masa kerajaan Islam Cirebon dan Banten 

bertumpu pada pertanian dengan sistem sawah. Kemudian pada tahun-
tahun berikutnya daerah pesisir utara Banten diupayakan untuk mencetak 
sawah-sawah baru dengan mengerahkan tenaga rakyat, begitu pula di daerah 
Cirebon dibuka area persawahan yang luas (Chijs: 1880 :252). Di Jawa, 
menurut tradisi lokal, adipati kertabumi bersama pengikutnya merupakan 
kelompok pertama yang membuka lahan persawahan di daerah Karawang 
atas perintah sultan Mataram pada awal abad ke-17M (Widjajakoesoema, 
1937: 278-305). Pembukaan sawah itu dimaksudkan untuk menyediakan 
bahan makanan terutama padi untuk tentara Mataram yang direncanakan 
akan menyerang Batavia.

Sejak kesultanan Banten (pertengahan abad ke-16) telah terbentuk 
hubungan antara sultan sebagai pemilik sawah nagara dengan para petani 
sebagai penggarap dari sawah tersebut. Para petani yang terdiri atas orang 
mardika (orang yang suka rela masuk Islam pada awal berdirinya kesultanan 
Banten, sehingga diakui sebagai warga negara penuh dan mendapatkan 
kebebasan hidup) dan abdi (orang yang tidak mau masuk Islam pada awal 
berdirinya kesultanan Banten sehingga dijadikan budak atau hamba) dibagi 
garapan sawah nagara tetapi diwajibkan membayar upeti kepada pemilik 
sawah(sultan) sebesar sepersepuluh dari hasilnya dan juga melakukan 
kerja bakti (pancen) untuk kepentingan sultan. Ketika sebagian sawah itu 
dibagi-bagikan hak miliknya kepada kerabat sultan dan pejabat kesultanan 
Banten, maka ikatan hubungan dengan para petani sehubungan dengan 
tanah garapanya diperluas dengan para pemilik tanah yang baru (Ekadjati, 
2009:199).

D. Anatomi Sosiografis Pedesaan Era Kolonial 
Kekuasaan kolonial di pedesaan Jawa (khususnya Semarang) abad ke-

19 di bayangi oleh berbagai masalah sosial dan ekonomis. Dalam periode 
1830-1850 perubahan-perubahan populasi merupakan indikator kritis akan 
luasnya perkembangan, termasuk dampak sistem tanam paksa. Geertz (1963) 
menyimpulkan bahwa sistem tanam paksa berarti “evolusi pertanian” bagi 
petani-petani Jawa. Van Niel (1992) menyatakan bahwa sistem tersebut 
menghasilkan perbaikan-perbaikan terhadap kondisi materiil di desa-desa: 
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Faseur (1975) membuktikan bahwa sistem itu membawa beban yang terlalu 
berat bagi orang-orang desa; dan studi Elson (1978) di Pasuruan memberikan 
kesan bahwa sistem itu memengaruhi timbulnya kelas pemilik tanah yang 
kaya dan menjadikan struktur masyarakat pedesaan lebih kokoh. Akan tetapi, 
dalam pembahasan mengenai Keresidenan Semarang didapatkan suatu situasi 
yang agak berbeda dengan yang terjadi di Pasuruan maupun daerah-daerah 
lainnya di Jawa. Di sini, sebab ekonomi gagal untuk menjelaskan perubahan  
populasi pada tingkat distrik. Sentralisasi pemilikan tanah kiranya juga 
memungkinkan para administrator pedesaan lebih otoriter, menyeleweng, 
memeras dan bentuk-bentuk penindasan lainnya.

Maladministrasi adalah menurunnya kehidupan ekonomi dan arus 
populasi tahun 1850-an.  Hal ini mengesankan bahwa kekuasaan Colonial di 
Semarang membawa intensifikasi kekuatan  administratif pada tingkat lokal; 
terjadilah maladministrasi pada tahun 1850-an. Pengenalan kebijaksanaan-
kebijaksanaan pemerintah yang baru oleh rezim kolonial membawa 
maladministrasi lokal dan masalah sosial-ekonomi. Maladministratisi 
struktural berkembang di berbagai tingkat hierarki pribumi dan pengaruhnya 
yang bersifat menghalangi di temukan di banyak desa, khususnya dalam 
bentuk kelaparan dan arus populasi, di samping menyuburkan korupsi dan 
pemerasan. Penguasa kolonial berusaha memecahkan masalah-masalah ini 
perbaikan komunikasi dan Kontrol  administratif. Perbaikan komunikasi dan 
transportasi di beri prioritas pertama dalam tahun 1860-1870. Bagi penduduk 
pribumi, perbaikan-perbaikan itu berarti pengintegrasian daerah ke dalam 
jaringan kerja sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Pemecahan malah menciptakan masalah-masalah baru, termasuk 
krisis ekonomi dan penderitaan sosial. Meningkatnya impor ke pedesaan 
Semarang dari dunia luar sebagai akibat  dari perbaikan komunikasi sering 
kali mengacaukan industri lokal.

E. Penutup
Perihal terbentuknya desa hingga sekarang sulit diketahui secara pasti 

kapan awalnya, akan tetapi mengacu pada prasasti Kawali di Jawa Barat 
sekitar tahun 1350 M, dan prasasti Walandit di daerah Tengger di Jawa 
Timur pada tahun 1381 M. Maka desa sebagai unit terendah dalam struktur 
pemerintahan Indonesia telah ada sejak dahulu kala dan murni Indonesia 
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bukan bentukan Belanda. Terbentuknya desa di Kawali dengan terbentuknya 
kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai makhluk sosial, dorongan 
kodrat, atau sekeliling manusia, kepentingan yang sama dan bahaya dari luar. 
Sekalipun bervariasi nama desa ataupun daerah hukum yang setingkat desa 
di Indonesia, akan tetapi asas atau landasaan hukumnya hampir sama yaitu 
adat, kebiasaan dan hukum adat.
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A. Pengantar
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai regulasi politik mengenai 

desa dalam lintasan. Berbagai norma dan klausul penting dalam UU Desa 
pada saat kolonial, Orla, Orba dan Reformasi (UU No.22/1999 beserta PP 
No.76/2001; UU No.32/2004 beserta PP No.72/2005; dan UU No. 6 Tahun 
2014) menunjukkan bahwa sikap prasangka-desa (Robert Chambers, 1988) 
atau bahkan anti-desa (Robert Lawang, 2006) masih melekat dalam esensi 
kebijakan, di mana berlangsung proses “intervensi negara atas desa, dan 
integrasi desa ke dalam negara”. 

Untuk itu, pada bagian ini tidak hanya penjelasan yang akan 
diketengahkan, melainkan juga persoalan dan analisis kritis akan regulasi 
desa dari masa ke masa ini. Berikut ini empat pembahasan yang penting 
dikaji: (1) Undang-Undang Pedesaan Era Orde Lama; (2) Undang-Undang 
Pedesaan Era Orde Baru; (3) Undang-Undang Pedesaan Era Reformasi; dan 
(4) Imajinasi desa masa depan.

B. Undang-Undang Pedesaan Era Kolonial
Pada tahun 1854, Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan 

“Regeringsreglement” yang merupakan cikal-bakal pengaturan tentang daerah 
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dan Desa. Dalam pasal 71 (pasal 128.I.S.) menegaskan tentang kedudukan 
Desa, yakni: Pertama, bahwa Desa yang dalam peraturan itu disebut “inlands 
gemeenten” atas pengesahan kepala daerah (residen), berhak untuk memilih 
kepalanya dan pemerintah Desanya sendiri. Kedua, bahwa kepala Desa itu 
diserahkan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 
dengan memerhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur 
jenderal atau dari kepala daerah (residen). 

Dengan Ordonansi tanggal 3 Februari 1906, lahirlah peraturan yang 
mengatur pemerintahan dan rumah tangga Desa di Jawa dan Madura. 
Peraturan itu, yang dimuat dalam Staatsblad 1906 N0. 83, diubah dengan 
Staatsblad 1910 No. 591, Staatsblad. 1913 No. 235 dan Staatsblad, 1919 No. 
217 dikenal dengan nama “Ilands Gemeente-Ordonnantie”. Dalam penjelasan atas 
Ordonnantie itu yang dimuat dalam Bijblad 6567 disebutkan bahwa ketetapan-
ketetapan dalam Ordonnantie secara konkret mengatur bentuk, kewajiban 
dan hak kekuasaan pemerintah Desa baik berdasarkan hukum ketataprajaan 
maupun berdasarkan hukum perdata.

Menurut riwayat pasal 71 Regeringsreglement 1854 memang yang hendak 
diatur hanya kedudukan Desa di Jawa dan Madura. Beberapa tahun kemudian 
pemerintah Hindia Belanda mengetahui bahwa di luar Jawa dan Madura ada 
juga daerah-daerah hukum seperti Desa-Desa di Jawa. Karena itu, pemerintah 
juga menyusun peraturan untuk mengatur kedudukan daerah-daerah itu 
semacam Inlandsche Gemeente Ordonnantie yang berlaku di Jawa dan Madura. 
Inlandsche Gemeente Ordonnantie untuk Keresidenan Amboina termuat dalam 
Staatsblad 1914 No. 629 jo. 1917 No. 223. Peraturan itu namanya: Bepalingen 
met betrekking tot de regeling van de huishoudelijke belangen der inlandsche gemeenten in 
de residentie Amboina”, diganti dengan peraturan yang memuat dalam stbl. 1923 
No. 471. untuk daerah Kalimantan Selatan dan Timur termuat dalam Stbl. 
1924 No. 275; kemudian ditetapkan “Hogere Inlandsche Verbanden Ordonnantie 
Buitengewesten” Stbl. 1938 No. 490 jo. Stbl. 1938 No. 681. Berbagai peraturan 
itu tampak ambigu. Di satu sisi pemerintah kolonial membuat peraturan 
secara beragam (plural) yang disesuaikan dengan konteks lokal yang berbeda. 
Di sisi lain berbagai peraturan itu tidak lepas dari kelemahan. 

Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 23 Januari 1941 menyampaikan 
rancangan “Rancangan Desa-ordonnantie” baru kepada Volksraad. Ordonnantie 
itu kemudian ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 1941 (stbl. 1941 no. 356). 
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Substansi Desa ordonnantie baru berlainan dengan ordonnantie-ordonnantie 
sebelumnya. Prinsipnya ialah supaya Desa diberi keleluasaan untuk 
berkembang menurut potensi dan kondisinya sendiri. Untuk mencapainya, 
Desa tidak lagi dikekang dengan berbagai peraturan-peraturan (regulasi) yang 
mengikat dan instruktif. Berdasarkan atas prinsip itu dalam Desa-ordonnantie 
baru dinyatakan perbedaan antara Desa sudah maju dan Desa yang belum 
maju. Untuk Desa yang sudah maju, pemerintahan dilakukan oleh sebuah 
Dewan Desa (Desaraad), sedang Desa untuk yang belum maju pemerintahan 
disusun tetap sediakala, yaitu pemerintahan dilakukan oleh Rapat Desa yang 
dipimpin oleh kepala Desa yang dibantu oleh parentah Desa. 

Pada zaman pemerintahan Jepang, pengaturan mengenai Desa diatur 
dalam Osamu Seirei No. 7 yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret Tahun 
Syoowa 19 (2604 atau 1944). Dari ketentuan Osamu Seirei ini ditegaskan bahwa 
Kucoo (Kepala Ku, Kepala Desa) diangkat dengan jalan pemilihan. Sedangkan 
dewan yang berhak untuk menentukan tanggal pemilihan dan syarat-syarat 
lain dalam pemilihan Kucoo adalah Guncoo. Sedangkan untuk masa jabatan 
Kucoo adalah 4 tahun. Kucoo dapat dipecat oleh Syuucookan (Surianingrat, 
1985: 189-190). Berikut susunan pemerintahan di masa kolonial Jepang:

1. Saikosikikan. Pimpinan pemerintahan militer Jepang yaitu panglima 
tentara.

2. Gunseikan. Kepala Pemerintahan militer

3. Gunseibu. Koordinator pemerintahan militer untuk Jawa Barat, Jawa 
Tengah dan Jawa Timur.

4. Syucokan. Residen-Residen di bawah Gunseibu.

5. Daerah Syu terbagi atas Kotamadya (Si) dan Kabupaten (Ken).

6. Ken, terbagi lagi atas beberapa Gun (Kewedanan).

7. Gun terbagi lagi atas beberapa Son (Kecamatan).

8. Son terbagi atas beberapa Ku (Desa).

9. Ku terbagi lagi atas beberapa Usa (Kampung).

C. Undang-Undang Pedesaan Era Orde Lama
Untuk mengatur pemerintahan pasca 17 Agustus 1945, Badan pekerja 

Komite Nasional Pusat mengeluarkan pengumuman No. 2. yang kemudian 
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ditetapkan menjadi UU No. 1/1945. UU ini mengatur kedudukan Desa dan 
kekuasaan komite nasional daerah, sebagai badan legislatif yang dipimpin 
oleh seorang Kepala Daerah. Letak otonomi terbawah bukanlah kecamatan 
melainkan Desa, sebagai kesatuan masyarakat yang berhak mengatur rumah 
tangga pemerintahannya sendiri. Desentralisasi itu hanya sempat dilakukan 
sampai pada daerah tingkat II. 

Pada tanggal 10 Juli 1948 lahir UU No. 22/1948 Tentang Pemerintahan 
Daerah. Bab 2 pasal 3 angka 1 UU No. 22/1948 menegaskan bahwa daerah 
yang dapat mengatur rumah tangganya sendiri dapat dibedakan dalam dua 
jenis, yaitu daerah otonomi biasa dan daerah otonomi istimewa. Daerah-
daerah ini dibagi atas tiga tingkatan, yaitu Provinsi Kabupaten/kota besar, 
Desa/kota kecil. Desa sebagai suatu daerah otonom berhak mengatur dan 
mengurus pemerintahannya sendiri (Yando Zakaria, 2000).

Pada tanggal 19 Januari 1957 diundangkan Undang-Undang No. 1 
Tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. UU No. 1/1957 
ini berisikan mengenai pengaturan tentang, antara lain, jumlah tingkatan 
daerah sebanyak-banyaknya tiga tingkatan, kedudukan kepala daerah dan 
tentang pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Daerah Otonom 
terdiri dari dua jenis, yaitu otonom biasa dan daerah swapraja. Dalam rangka 
pembentukan daerah Tingkat III, disebutkan pula bahwa pada dasarnya tidak 
akan dibentuk kesatuan-kesatuan masyarakat hukum secara bikin-bikinan 
tanpa berdasarkan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum seperti Desa, nagari, 
kampung dan lain-lain. Karena itu Desapraja (sebagai daerah Tingkat III) dan 
sebagai daerah otonom terbawah hingga UU No. 1/1957 digantikan UU yang 
lain, belum dapat dilaksanakan. 

Pada tanggal 5 Juli 1959 keluarlah Dekrit Presiden, yang menyatakan 
berlakunya kembali UUD 1945. Atas dasar dekrit ini UUDS 1950 tidak 
belaku lagi. Dekrit Presiden ini mengantar Republik Indonesia ke alam 
demokrasi terpimpin dan Gotong Royong. Untuk menyesuaikannya dengan 
prinsip-prinsip demokrasi terpimpin dan kegotong-royongan, maka pada 
tanggal 9 September 1959 Presiden mengeluarkan Penpres No. 6 Tahun 1959 
tentang Pemerintah Daerah. Dari Pidato Menteri Dalam Negeri dan Otonomi 
Daerah ketika menjelaskan isi Penpres No. 6/1959, dapat ditarik kesimpulan 
pokok bahwa, dengan pemberlakuan Penpres No. 6/1959 terjadi pemusatan 
kekuasaan ke dalam satu garis birokrasi yang bersifat sentralistis.
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Pada tanggal 1 September 1965, DPRGR menetapkannya sebagai undang-
undang. Masing-masing menjadi UU No. 18/1965 Tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan Daerah dan UU No. 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja. Menurut 
pasal 1 UU No. 19/1965, yang dimaksud dengan Desapraja adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus 
rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya, dan mempunyai harta 
bendanya sendiri. Dalam penjelasan dinyatakan bahwa kesatuan-kesatuan 
yang tercakup dalam penjelasan UUD 1945 pasal 18, Volksgemeenschappen 
seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan marga 
di Palembang dan sebagainya, yang bukan bekas swapraja adalah Desapraja 
menurut undang-undang ini. Dengan demikian, persekutuan-persekutuan 
masyarakat hukum yang berada dalam (bekas) daerah swapraja tidak berhak 
atas status sebagai Desapraja (Yando Zakaria, 2000). Dengan memggunakan 
nama Desapraja, UU No.19 /1965 memberikan istilah baru dengan satu nama 
seragam untuk menyebut keseluruhan kesatuan masyarakat hukum yang 
termasuk dalam penjelasan UUD 1945 pasal 18, padahal kesatuan masyarakat 
hukum di berbagai wilayah Indonesia mempunyai nama asli yang beragam. 
UU No.19/1965 juga memberikan dasar dan isi Desapraja secara hukum yang 
berarti kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya 
dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya, dan 
memiliki harta benda sendiri.

Dengan keluarnya UU No.19/1965 warisan kolonial yang sekian lama 
berlaku di negara RI, seperti IGO dan IGOB serta semua peraturan-peraturan 
pelaksanaannya tidak berlaku lagi. Tetapi, UU No.19/1965 tidak sempat 
pula dilaksanakan dibanyak daerah. Pelaksanaannya ditunda, tepatnya 
dibekukan, atas dasar pemberlakuan UU No.6 /1969, yaitu undang-undang 
dan peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang 1965, meski dinyatakan 
juga bahwa pelaksanaanya efektif setelah adanya undang-undang baru yang 
menggantikannya. Namun, anehnya, UU No.19/1965 sendiri sebenarnya 
sudah terlebih dahulu ditangguhkan melalui instruksi Menteri Dalam Negeri 
No.29/1966. Karena itu, sejak UU No.18/1965 dan UU No.19/1965 berlaku, 
praktis apa yang dimaksudkan dengan daerah tingkat III dan Desapraja 
itu tidak terwujud. Secara informal pemerintahan Desa kembali diatur 
berdasarkan IGO dan IGOB.
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D. Undang-Undang Pedesaan Era Orde Baru
Dengan pergantian dari nagari, dusun, marga, gampong, huta, sosor, lumban, 

binua, lembang, kampung, paraingu, temukung dan yo menjadi Desa berdasarkan 
UU No.5/1979 maka Desa-Desa hanya berhak menyelenggarakan rumah 
tangganya sendiri, dan tidak dinyatakan dapat “mengurus dan mengatur 
rumah tangganya sendiri”. Dengan kata lain, Desa tidak lagi otonom. Karena 
ia tidak lagi otonom, Desa kemudian tidak lebih dari sekadar ranting patah 
yang dipaksakan tumbuh pada ladang pembangunan yang direncanakan 
rezim Orde Baru. 

E. Undang-Undang Pedesaan Era Reformasi

1. Undang-Undang No. 22/1999

UU No. 22/1999 memang tidak mengenal desentralisasi Desa, tetapi para 
perumusnya, misalnya Prof. M. Ryaas Rasyid, menegaskan bahwa semangat 
dasar UU No. 22/1999 adalah memberikan pengakuan terhadap keragaman 
dan keunikan Desa (atau dengan nama lain) sebagai self-governing community, 
yang tentu saja merupakan manifestasi terhadap makna “istimewa” dalam 
Pasal 18 UUD 1945. Pemaknaan baru ini berbeda dengan semangat dan 
disain yang tertuang dalam UU No. 5/1979, yang hanya menempatkan Desa 
sebagai unit pemerintahan terendah di bawah camat. Secara politik UU No. 
5/1979 bermaksud untuk menundukkan Desa dalam kerangka NKRI, yang 
berdampak menghilangkan basis self-governing community. Dengan berpijak 
pada semangat pengakuan itu, UU No. 22/1999 mendefinisikan Desa sebagai 
berikut: “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten”. 

Rumusan ini merupakan lompatan yang luar biasa bila dibandingkan 
dengan rumusan tentang Desa dalam UU No. 5/1979. Secara normatif UU No. 
22/1999 menempatkan Desa tidak lagi sebagai bentuk pemerintahan terendah 
di bawah camat, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
hak asal-usul Desa. Implikasinya adalah, Desa berhak membuat regulasi 
Desa sendiri untuk mengelola barang-barang publik dan kehidupan Desa, 
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sejauh belum diatur oleh kabupaten. Dalam Pasal 105, misalnya, ditegaskan: 
“Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan 
Desa”. Ini artinya, bahwa Desa mempunyai kewenangan devolutif (membuat 
peraturan Desa) sekaligus mempunyai kekuasaan legislatif untuk membuat 
peraturan Desa itu. Kelahiran UU No. 22/1999 memperoleh apresiasi yang 
luar biasa, sekaligus membangkitkan wacana, inisiatif dan eksperimentasi 
otonomi Desa. Desentralisasi melalui UU No. 22/1999 telah mendorong 
bangkitnya identitas lokal di daerah, karena selama Orde Baru identitas politik 
dihancurkan dengan proyek penyeragaman ala Desa Jawa. Bagi pemimpin 
dan masyarakat lokal, identitas diyakini sebagai nilai, norma, simbol, dan 
budaya yang membentuk harga diri, eksistensi, pedoman untuk mengelola 
pemerintahan dan relasi sosial, dan senjata untuk mempertahankan diri 
ketika menghadapi gempuran dari luar. Sumatera Barat telah kembali kenagari 
sejak 2000/2001, Kabupaten Tana Toraja telah mengukuhkan kembali ke 
Lembang, dan di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat tengah berjuang 
untuk kembali ke pemerintahan binua. Kembalinya ke pemerintahan asal-usul 
diyakini sebagai upaya menemukan identitas lokal yang telah lama hilang, 
sekaligus sebagai bentuk kemenangan atas penyeragaman (Jawanisasi) di 
masa lampau.

Eksperimentasi otonomi Desa serupa adalah keluarnya kebijakan Alokasi 
Dana Desa (ADD) di sebagian kecil kabupaten sejak 2001. Kabupaten Solok 
dan Sumedang merupakan perintis ADD mulai 2001, kemudian disusul oleh 
kabupaten-kabupaten lain. UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 memang 
tidak secara eksplisit mengatur mengenai perimbangan keuangan yang 
terformula kepada Desa. Desa hanya memperoleh bantuan keuangan dari 
pusat, provinsi dan kabupaten. Karena itu pemerintah kabupaten mempunyai 
tafsir yang berbeda-beda. Sebagian besar kabupaten hanya menerapkan konsep 
“bantuan” untuk mengalihkan sebagian dananya kepada Desa, misalnya 
dengan skema Dana Pembangunan Desa (DPD) – bentuk lain dari Inpres 
Bandes -- untuk membantu pembiayaan pemerintahan dan pembangunan 
Desa. Tampaknya lebih banyak kabupaten yang “enggan” membuat kebijakan 
alokasi dana yang menggunakan istilah perimbangan keuangan atau alokasi 
dana Desa (ADD), dengan cara mereplikasi formula perimbangan keuangan 
dalam UU No. 25/1999. Hanya ada beberapa kabupaten (kurang dari 40 
kabupaten dari sekitar 400 kabupaten/kota) yang melakukan inovasi ADD 
dengan merujuk pada UU No. 25/1999. Inovasi baru ini memang tidak 



Sosiologi Pedesaan: Teoretisasi dan Perkembangan Kajian Pedesaan Di Indonesia60

DUM
M

Y

lepas dari berbagai dorongan yang beragam: inisiatif populis seorang bupati, 
dorongan dari pemerintah pusat, asistensi teknis dari sejumlah lembaga 
donor, serta tekanan dari oganisasi masyarakat sipil maupun asosiasi Desa.

2. Undang-Undang No. 32/2004

Undang-undang No. 22/1999 telah meletakkan kerangka landasan 
desentralisasi, otonomi daerah dan demokrasi lokal yang jauh lebih maju 
di era reformasi, setelah republik Indonesia dibelenggu oleh sistem yang 
sentralistik otoritarian selama tiga dekade. Tetapi undang-undang transisional 
itu telah memicu konflik kekuasaan-kekayaan antara pusat, provinsi, 
kabupaten/kota dan Desa; mengundang multitafsir yang beragam sehingga 
membuat pemahaman kacau-balau; serta memicu ketidakpuasan dan kritik 
dari berbagai pihak. Karena itu semua pihak menghendaki revisi untuk 
penyempurnaan. 

Arah dan substansi revisi telah lama diperdebatkan namun tidak 
terbangun visi bersama untuk memperkuat otonomi daerah, karena 
fragmentasi kepentingan. Pemerintah mempunyai kehendak kuat untuk 
merevisi karena UU No. 22/1999 dinilai melenceng jauh dari prinsip NKRI. 
Pemerintah kabupaten/kota sangat risau dengan intervensi dan kontrol 
yang berlebihan oleh DPRD. Pihak Desa (kepala Desa dan BPD) telah lama 
mengusulkan revisi karena UU No. 22/1999 tidak memberikan ruang bagi 
desentralisasi kewenangan dan keuangan untuk mendukung otonomi Desa. 
Pihak LSM terus-menerus melakukan kajian dan kritik terhadap UU No. 
22/1999, tetapi yang paling krusial di mata mereka adalah lemahnya jaminan 
legal partisipasi masyarakat dan lemahnya komitmen pada pembaruan Desa. 
Pada tanggal 15 Oktober 2004 telah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang 
ini pengaturan mengenai Desa terdapat dalam Bab XI yaitu dari Pasal 200 – 
Pasal 216. Sedangkan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan di atas adalah 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang telah 
disahkan pada tanggal 30 Desember 2005. Keluarnya Undang-Undang no. 
32 Tahun 2004 dan PP No. 72/ 2005 masih menyisakan beberapa persoalan 
dari sisi substansi dan regulasi. Ada beberapa isu krusial yang muncul dalam 
kerangka substansi dan regulasi itu 
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3. Undang-Undang No. 6/2014

Pasal Isi Pasal Catatan Keterangan
Pasal 5 Desa berkedudukan di 

wilayah Kabupaten/
Kota.

Terbukanya peluang 
pembentukan desa dalam 
wilayah adminitrasi kota. 

Pasal 7 (ayat 
2)

Penataan sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) berdasarkan 
hasil evaluasi tingkat 
perkembangan 
Pemerintahan Desa 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Atas nama penataan, desa 
dapat dihapuskan berdasarkan 
hasil evaluasi pemerintah yang 
akan diatur dalam peraturan 
pemerintah. 

Pasal 7 (ayat 
3)

Penataan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
bertujuan: 
a. mewujudkan 

efektivitas 
penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa; 

b. mempercepat 
peningkatan 
kesejahteraan 
masyarakat Desa; 

c. mempercepat 
peningkatan kualitas 
pelayanan publik; 

d. meningkatkan 
kualitas tata kelola 
Pemerintahan Desa; 
dan 

e. meningkatkan daya 
saing Desa. 

Kecenderungan pembangunan 
desa di arahkan pada 
padat modal dalam 
pembangunan pedesaan, 
pasal tersebut bercermin 
pada arah pembangunan 
nasional yang menekankan 
indikator pembangunan 
pada pertumbuhan yang 
cenderung meninggalkan 
konsep pemerataan. Daya saing 
dalam praktik yang dilakukan 
oleh pemerintah pusat 
menanggalkan konsep-konsep 
kemandirian bangsa. Jalan yang 
ditempuh akhirnya dengan 
jalur utang dan mengemis pada 
modal asing dengan mengeruk 
sumber daya alam untuk satu 
pengakuan (internasional) 
bahwa bangsa Indonesia bisa/
punya daya saing.
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Pasal 8 (ayat 
3 Huruf f )

Batas wilayah Desa 
yang dinyatakan dalam 
bentuk peta Desa yang 
telah ditetapkan dalam 
peraturan Bupati/
Walikota; 

Potensi konflik batas desa akan 
tinggi, karena UU ini hanya 
akan mengakui batas desa 
dengan metode kartometrik 
yang hanya dapat dilakukan 
oleh pemerintah. Padahal, 
sebagian besar desa khususnya 
desa pinggir hutan dan pesisir 
belum memiliki batas Desa 
secara kartometrik tersebut, 
artinya batas desa dapat 
ditentukan kemudian jika desa 
tersebut belum memiliki peta. 
Dengan begitu, batas desa 
yang berbasis historis dengan 
batas-batas alam yang di akui 
oleh masyarakat akan tidak 
dibenarkan oleh pemerintah. 
Dalam catatan kasus selama ini, 
tidak sedikit modus sengketa 
lahan dimulai dari gesekan (yg 
disengaja) antar desa untuk 
saling mengklaim batas-batas 
wilayahnya. Kasus ini selalu 
muncul ketika lahan yang 
berada di antara beberapa desa 
terkait dengan pihak swasta 
untuk pengelolaan sumber daya 
alamnya

Pasal 9 Desa dapat dihapus 
karena bencana alam 
dan/atau kepentingan 
program nasional yang 
strategis.

Dalam penjelasan pasal ini, 
atas nama program strategis 
(waduk dan bendungan) desa 
dapat dihapuskan. Hilangnya 
desa akaibat pembangunan 
yang peruntukanya bukan 
seluruhnya kepentingan desa. 
Ini mencerminkan desa tidak 
ditempatkan sebagai subjek 
tetapi objek pembangunan….

Warga Desa tidak 
punya kuasa untuk 
mempertahankan 
desanya akibat 
program nasional 
(waduk dan 
bendungan).
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Pasal 11 1. Desa dapat 
berubah status 
menjadi kelurahan 
berdasarkan 
prakarsa 
Pemerintah 
Desa dan Badan 
Permusyawaratan 
Desa melalui 
Musyawarah 
Desa dengan 
memerhatikan 
saran dan pendapat 
masyarakat Desa. 

2. Seluruh barang milik 
Desa dan sumber 
pendapatan Desa 
yang berubah 
menjadi kelurahan 
sebagaimana 
dimaksud pada 
ayat (1) menjadi 
kekayaan/aset 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 
yang digunakan 
untuk meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat di 
kelurahan tersebut 
dan pendanaan 
kelurahan 
dibebankan 
pada Anggaran 
Pendapatan dan 
Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota. 

Perubahan status desa 
menjadi kelurahan menjadi 
celah bagi pemerintah desa 
dan perangkatnya untuk 
mendapatkan keuntungan 
finansial… karena dalam 
penjelasan pasal ini ayat 2; 
kepala desa dan perangkatnya 
akan mendapat dana 
purnatugas (pesangaon) dari 
pemerintah desa, karena status 
desa telah  berubah menjadi 
kelurahan yang sepenuhnya 
aset akan menjadi milik PEMDA. 
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Pasal 12 1. Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 
dapat mengubah 
status kelurahan 
menjadi Desa 
berdasarkan 
prakarsa masyarakat 
dan memenuhi 
persyaratan yang 
ditentukan sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan. 

2. Kelurahan yang 
berubah status 
menjadi Desa, 
sarana dan 
prasarana menjadi 
milik Desa dan 
dikelola oleh Desa 
yang bersangkutan 
untuk kepentingan 
masyarakat Desa. 

3. Pendanaan 
perubahan 
status kelurahan 
sebagaimana 
dimaksud pada 
ayat (1) dibebankan 
pada Anggaran 
Pendapatan dan 
Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota. 

Perubahan Kelurahan menjadi 
desa tidak semudah desa 
menjadi kelurahan. Karena 
usulan perubahan kelurahan 
menjadi desa harus sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
pemerintah. 
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Pasal 19 Kewenangan Desa 
meliputi: 
a. kewenangan 

berdasarkan hak 
asal usul; 

b. kewenangan lokal 
berskala Desa; 

c. kewenangan 
yang ditugaskan 
oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah 
Provinsi, atau 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota; 
dan 

d. kewenangan lain 
yang ditugaskan 
oleh Pemerintah, 
Pemerintah 
Daerah Provinsi, 
atau Pemerintah 
Daerah Kabupaten/
Kota sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan. 

kewenangan desa sangat 
normatif. Tidak menjelaskan 
kewenanan desa bersama 
lembaga masayarakat/ 
kesatuan adat dalam 
mempertahankan fungsi-fungsi 
sumber daya alamnya untuk 
tidak dikuasai pihak-pihak lain 
(pemerintah/swasta). 

Pasal 69 (ayat 
4)

Rancangan Peraturan 
Desa tentang 
Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa, 
pungutan, tata 
ruang, dan organisasi 
Pemerintah Desa harus 
mendapatkan evaluasi 
dari Bupati/Walikota 
sebelum ditetapkan 
menjadi Peraturan 
Desa. 

pemanfaatan lahan harus 
mendapat evaluasi pemerintah 
kabupaten/kota yang sudah 
barang tentu harus sesuai 
dengan RT/RW, kabupaten/
kota untuk kepentingan modal 
atas nama pembangunan.

Pasal 72 Pendapatan desa dana yang begitu besar 
akan menimbulkan gesekan 
antar kepentingan (para elit 
desa) untuk mengakses dana 
tersebut. ditambah lagi jumlah 
alokasi yang begitu besar beban 
anggaran belanja rutin (honor 
dan tunjangan bagi perangkat 
desa sampai tingkat RT/RW).

Bagaiman kesiapan 
pengawasan dan 
audit terhadap 
anggaran 
pembangunan 
desa. 
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Pasal 74 1. Belanja Desa 
diprioritaskan 
untuk memenuhi 
kebutuhan 
pembangunan yang 
disepakati dalam 
Musyawarah Desa 
dan sesuai dengan 
prioritas Pemerintah 
Daerah Kabupaten/
Kota, Pemerintah 
Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah. 

2. Kebutuhan 
pembangunan 
sebagaimana 
dimaksud pada 
ayat (1) meliputi, 
tetapi tidak terbatas 
pada kebutuhan 
primer, pelayanan 
dasar, lingkungan, 
dan kegiatan 
pemberdayaan 
masyarakat Desa. 

Perencanaan pembangunan 
desa harus seusai dengan 
rencana prioritas pembangunan 
daerah/pemerintah. 

Desa tidak punya 
kewenangan dan 
kemandirian dalam 
menentukan 
prioritas 
pembangunan 
desa…..

Pasal 76 Aset Desa Pasal ini menyebutkan tanah, 
hutan, mata air, dll sebagai aset 
desa menjadi kekayaan desa 
agar dikelola untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, 
namun tata cara pengelolaanya 
harus berdasarkan peraturan 
pemerintah.
Pesisir dan pantai tidak masuk 
kategori aset desa…? 

Desa tidak 
memiliki 
kewenangan 
penuh dalam 
mengelola 
kekayaan desa…. 
Karena harus 
menunggu PP….

Pasal 79 Perencanaan Pemerintah desa dalam 
menyusun perencanan 
pembangunan desa wajib 
mengacu pada rencana 
pembangunan kab/kota.
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Pasal 90 Pemerintah, 
Pemerintah Daerah 
Provinsi, Pemerintah 
Daerah Kabupaten/
Kota, dan Pemerintah 
Desa mendorong 
perkembangan BUM 
Desa dengan: 
a. memberikan hibah 

dan/atau akses 
permodalan; 

b. melakukan 
pendampingan 
teknis dan akses ke 
pasar; dan 

c. memprioritaskan 
BUM Desa dalam 
pengelolaan sumber 
daya alam di Desa. 

BUM desa di tujukan untuk 
memprioritaskan pengelolaan 
sumber daya alam desa yang 
akan mengancam lingkungan 
dan sumber daya alam 
pedesaaan.

Pasal 91 Desa dapat 
mengadakan kerja 
sama dengan Desa lain 
dan/atau kerja sama 
dengan pihak ketiga.

Ruang liberalisasi terbuka luas 
ke desa. Dengan diberikan 
kewenangan desa untuk dapat 
kerja sama dengan pihak 
ketiga (swasta) akan menjadi 
penghancuran kehidupan 
pedesaan secara legal oleh UU 
desa. Sebab, akan banyak kerja 
sama pada bidang investasi 
untuk eksplorasi sumber daya 
alam desa.

Pasal 100 – 
111

Status desa adat perubahan status desa adat 
ke kelurahan dan sebaliknya, 
semakin mengacaukan 
pemaknaan terhadap desa dan 
adat…
perubahan wilayah adat menjadi 
status desa adat apakah secara 
otomatis kepala suku/adat akan 
berubah menjadi kepala desa 
adat.
Apakah desa adat juga melakukan 
pembangunan pedesaan seperti 
logika pemerintah (perencanaan, 
anggaran, pengawasan, dll) ?
Bagaimana jika diterapkan 
di wilayah adat kajang yang 
pimpinan adat sebagai penjaga 
keyakinan mereka yang tak 
pernah tertulis “Pasang ri Kajang”. 

Kelurahan jadi 
desa adat…?
Desa adat jadi 
Kelurahan (ber-
adat)?

Sumber: Diolah dari Saharuddin, 2014.
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F. Imajinasi Desa Masa Depan
Perubahan UU saat ini mesti dimulai dari hal-ihwal mendasar yang 

bersifat paradigmatis, yakni isu otonomi Desa itu sendiri. Proposisinya adalah: 
meski secara umum, pilar desentralisasi dan otonomi saling terkait, namun 
khusus dalam kasus Desa terdapat konsekuensi yang berlainan. Pada level 
Provinsi dan Kab/Kota, otonomi hanya akan dimiliki suatu daerah otonom 
jika didahului desentralisasi kewenangan dari Pusat (otonomi pemberian), 
otonomi di Desa bukanlah lantaran adanya desentralisasi tetapi memang 
secara nyata sudah ada, sehingga yang dibutuhkan adalah rekognisi negara 
atas eksistensi Desa (otonomi pengakuan). 

Paradigma keotonomian ini pada gilirannya menentukan kedudukan 
Desa dan relasinya dengan Negara, isi kewenangan, dan desain kelembagaan. 
Pertama, dalam hal kewenangan Desa, prinsip otonomi tadi mewujud dalam 
pengakuan Negara atas esensi kewenangan yang berbasis hak asal-usul 
atau adat-istiadat setempat. Kewenangan original ini melekat pada hakikat 
keberadaan desa sebagai self-governing community. Termasuk di dalamnya 
adalah kewenangan yang bersumber dari hak ulayat (atas tanah) yang dari 
sisi habitat hukumnya tidak terlepas dari keberadaan komunitas masyarakat 
hukum adat. Materi muatan asli ini tidak bisa dicabut oleh Negara/Daerah, 
lantaran bukan otonomi pemberian yang bersumber dari otoritas supra desa.   

Sementara terhadap Desa-desa yang kehilangan basis keaslian tersebut 
atau yang berkategori bukan Desa genealogik (Desa dinas/administratif), 
basis kewenangan dalam konteks “otonomi pengakuan” tidak serta-merta 
hilang tetapi--mengingat hakikat desa sebagai self-governing community--materi 
muatannya berbasis kepentingan spesifik lokal atau inisiatif masyarakat 
berdasar prinsip subsidiaritas. Hemat saya, pembahasan soal sumber alternatif 
ini patut dilakukan secara serius karena gugatan atas ketiadaan basis keaslian 
tadi kerap dijawab pemerintah dengan penggunaan kriteria eksternalitas 
yang berorientasi efisiensi (teknokratik) dalam penyusunan materi muatan 
kewenangan.

Pada sisi lain, di luar kewenangan pengakuan berbasis otonomi, Desa 
juga memiliki kewenangan pemberian yang diberikan dalam kerangka 
desentralisasi. Secara teoritik, kewenangan-terdesentralisir ini diberi melalui 
dua cara: (1) devolusi, yakni pemberian kewenangan pemerintah lebih tinggi 
(Kabupaten) yang “dikonversi” menjadi kewenangan semiotonom Desa 
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(melahirkan local-self government), dan (2) delegasi, yakni pemberian urusan/
tugas yang menjadikan Desa sebagai local-state government. Penting dicatat, 
prinsip desentralisasi kewenangan di sini mesti bertujuan menambah bobot 
keotonomian Desa dan dilakukan melalui kesepakatan Desa dan Pemda, bukan 
justru pelimpahan beban, pemberian urusan sisa, atau hanya menciptakan 
ketergantungan Desa.

Kedua, ihwal kedudukan Desa dan hubungannya dengan Negara/
Daerah. Paradigma baru pembaruan Desa diawali dari membebaskan cara 
pikir kebijakan yang menempatkan Desa sebagai miniatur Negara, menjadikan 
otonomi Desa hanya sebagai bagian/turunan dari otonomi daerah. Proses 
penaklukan Desa lewat metoda negaraisasi (state formation) yang berlangsung 
keras selama Orba “sukses’ memberangus otonomi Desa dan menisbikan 
eksistensi politik lokal yang telah lama berakar di masyarakat (Schiller, 1996).

Dalam tata administrasi publik, kedudukan Desa yang baru berarti 
mengeluarkan Desa dari subordinasi organisasi negara, kembali 
menempatkannya sebagai entitas politik otonom dan kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki regulasi sendiri dalam mengelola kehidupan Desa. 
Dengan kedudukan demikian, formula hubungan Desa-Pemerintah adalah 
sebagai mitra setara, sehingga urusan dominan Desa lebih bersumber 
kewenangan orisinal, sementara devolusi/delegasi kerja dalam kerangka 
desentralisasi dari Negara/Daerah mesti didahului proses “kesepakatan” 
yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Perda.

Ketiga, dari aspek yuridis, hakikat keaslian dan keragaman otonomi Desa 
mewujud dalam legal policy yang pluralis, bukan unifikatif berwujud standar 
nasional. Kerangka legal yang pluralis ini tidak hanya diukur dari bentuk 
dasar hukum yang pluriform, tetapi juga isi kebijakannya mesti beresensi 
pluralis. Konsep pluralisme hukum, yang oleh John Grifiths dilawankan 
dengan konsep sentralisme hukum, mensyaratkan hilangnya tendensi saling 
mendominasi antara berbagai sistem hukum, yakni antara sistem hukum 
Negara dan sistem hukum Desa. 

Sementara terkait kedudukan Desa seperti uraian poin kedua di atas, 
implikasinya terhadap kerangka legal adalah pemisahan dasar hukum 
pengaturan Desa dari UU Pemda. Pengaturan Desa yang hanya menjadi salah 
satu norma dalam kesuruhan isi UU tersebut menyebabkan konstruksi dan 
posisi relasional Desa menjadi bagian Pemda. Dasar hukum tersendiri ini juga 
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memungkinkan kodifikasi Undang-undang tentang Desa. Lebih jauh lagi, 
kedudukan otonom Desa, Peraturan Desa (Perdes) pun perlu dikeluarkan 
dari kategori peraturan perundang-undangan negara.

Keempat, bentuk-susunan penyelenggaraan Desa. Yang utama di sini 
adalah posisi Kepala Desa, BPD, Sekdes dan Perangkat Desa lainnya bukanlah 
untuk memerintah atau memegang otoritas legal-formal tetapi menjadi 
primus interpares yang legitimasi kepemimpinannya berbasis kepercayaan 
dan kepatuhan masyarakat. Dalam konteks ini, mekanisme elektoral yang 
dipakai bersifat optional (lewat sistem pemilihan/demokrasi liberal, sistem 
musyawarah/demokrasi komunitarian), pembatasan periode dan masa 
jabatan beragam antardesa. 

G. Penutup
Dari penjelasan di atas, perkembangan desa dapat dilihat menurut 

dimensi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disajikan dalam 
tabel berikut ini.

Tabel 1. Sejarah Undang-Undang Desa di Indonesia

No. Dimensi Waktu Produk Hukum
1 1906- 1942 ( Kolonial Belanda) Inlandse Gemeente Ordonnantie (IGO) Desa di Jawa 

dan Madura
2 1938-1942 ( Kolonial Belanda) Inlandse Gemeente Ordonnantie voor Buitengewesten 

Desa di Luar Jawa dan Madura
3 1942- 1945 (Militer Jepang) UU No. 1 Tahun 1942 Osamu Seirei, IGO dan IGOB 

masih berlaku
4 1948- 1965 (Pemerintah RI) UU NO. 22 Tahun 1948 Kemungkinan desa sebagai 

daerah Tingkat III
5 Tahun 1957 (Pemerintah RI) UU No. 1 Tahun 1957
6 1965- 1979 ( Pemerintah RI) UU No. 19 Tahun 1965 Desa praja
7 1979- 1999 ( Pemerintah RI) UU No. 5 Tahun 1979 Desa (sebutan secara seragam)
8 1999- sekarang 1. UU No. 22 Tahun 1999

2. UU No. 32 Tahun 2004
3. PP No. 72 Tahun 2005 Desa/disebut dengan nama 

lain
4. UU No. 6 Tahun 2014

Berbagai perubahan pengaturan tentang Desa yang telah dilakukan 
pemerintah selama ini harus beriringan dengan semangat pembangunan. 



Bab 4 | Sejarah Perkembangan Undang-undang Pedesaan di Indonesia 71

DUM
M

Y

Desa yang sedari awal kemerdekaan memiliki peranan penting sepatutnya 
menjadi pusat dari pembangunan itu sendiri. Dalam semangat kembali 
ke akar, reposisi Desa tidaklah berarti menarik mundur gerak maju dan 
modernisasi Desa ke kondisi masyarakat kuno dan terbelakang. Ikhtiar 
sejatinya justru membangun basis kehidupan modern di atas akar keaslian 
eksistensial kita, sekaligus sebagai fondasi berdirinya struktur negara-bangsa 
yang berdaya tahan dalam persaingan global yang makin ketat. Maka, sikap 
fobia, prasangka, atau anti-desa hendaklah dibuang jauh-jauh dari cara pikir 
kebijakan dalam menata pembaruan Desa.

H. Pustaka Acuan
Chambers, Robert G. 1988. Applied Production Analysis: A Dual Approach.

Cambridge: Cambridge University Press.

Grifiths, John. “Recent Antrophology of Law in Netherland and Its Historical 
Background” disunting oleh Keebet von Benda-Beckham Fons Strijbosh. 
1985. Antrophology of Law in Netherlands: Essay of Legal Pluralism. Dordrect: 
Foris Publication. 

Harian Jurnal Nasional – Kamis, 21 Juli 2011.

Lawang, Robert. 2006. Anti Desa. Pidato Pengukuhan Guru Besar Sosiologi 
UI. Depok: FISIP UI.

Saharuddin. 2014. Review UU Desa No. 6 Tahun 2014: dalam Bahan Ajar Sejarah 
Sosiologi Pedesaan Indonesia. Bogor: Sosiologi Pedesaan, SKPM FEMA-IPB. 

Schiller, J. 1996. Developing Jepara: State and Society in New Order Indonesia. 
Melbourne: Monas Asia Institute.

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



A. Pengantar
Membahas Banten dulu dan kini tak dapat dilepaskan dari 4 hal, yaitu 

keislaman yang plural, potensi maritim-agraria, entitas jawara-ulama, dan 
dinamika kependudukan yang multikultural. Empat hal ini menjadi starting 
point bagi para peneliti dalam mengkaji khasanah Banten. Untuk yang terakhir 
mengenai penduduk multikultural, Banten sejak tahun 1676, ribuan orang 
Cina sudah tinggal di Banten. Orang Arab, India, Jawa, Sunda, Melayu, 
Makassar, Bugis, dan Bali, juga turut menjadi penanda multi-etnisitas 
masyarakat Banten (Halwany dan Chudari, 1993). Hal ini menjadi penguat 
kosmopolitan dan kapitalisme awal di Banten. Di sini, Jumlah penduduk bisa 
menjadi potensi yang besar dalam menjalankan proses pembangunan Banten.

Namun, dalam konteks kekinian, jumlah penduduk bisa menjadi ironi 
dalam pembangunan, manakala komposisi dan distribusi yang lebih besar 
tersebut tidak ditransformasikan secara merata, disertai dengan kualitas yang 
baik menjadi pendorong kemajuan pembangunan. Jika demikian, maka jumlah 
penduduk yang besar dapat menjadi beban dalam proses pembangunan dan 
sekaligus potensi perlawanan dan konflik apabila berkualitasnya rendah dan 
tidak berkeadilan. Terkait hal tersebut, pada bagian membahas 5 poin penting, 
antara lain: (1) kajian-kajian politik demografi; (2) perubahan demografi dan 

PERUBAHAN DEMOGRAFI– 
EKONOMI DAN MUNCULNYA 

KETIMPANGAN SOSIAL

BAB
5

73
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pertumbuhan ekonomi; (3) kemiskinan dan ekslusi sosial di Banten; dan (4) 
kemiskinan, eksklusi sosial, dan gerakan sosial.

B. Kajian-Kajian Politik Demografi: Mengawali Kritik, Menemukan 
Siginifikansi
Studi tentang politik demografi banyak dituliskan dalam beberapa 

tahun terakhir ini. Studi ini menjadi menarik karena banyaknya fenomena 
yang berkembang erat kaitannya dengan perubahan penduduk dapat 
memengaruhi tuntutan terhadap pemerintah, bentuk pemerintah (performance 
of government), distribusi kekuasaan politik di pusat maupun di daerah. Bruce 
Curtis (2006) dalam kajiannya mengatakan bahwa demografi sesungguhnya 
sudah merupakan kerja politik. Pengklasifikasian, simplifikasi, kategorisasi, 
pendefinisian, dan pemetaan teritori populasi adalah laku-politik, karena 
terjadi praktik-kuasa serta menentukan konfigurasi relasi dan proses sosial. 
Lanjutnya, segenap kerja demografi tersebut memerlukan otoritas kuasa 
untuk pelaksanaannya yang bisa berasal dari institusi pengetahuan maupun 
negara, di mana bisa terjadi relasi kuasa yang timpang antara si subjek-pelaku 
dengan objek-penerima. 

Menurut Riwanto Tirtosudarmo (2007), demografi harus dimaknai 
dengan perspektif politik, sehingga menghasilkan alternatif penjelasan 
terhadap realitas sosial. Realitas tersebut, mulai dari pertarungan kekuasaan 
di tingkat lokal baik secara elektoral maupun daily politics, hingga konflik 
kekerasan, bisa dijelaskan melalui perangkat politik demografi yang valid. 
Populasi penduduk ini tidak hanya dimaknai sebatas deretan statistik-
numerik, namun juga mempertimbangkan atribut sosial-budaya yang melekat 
pada setiap individu dan level kekuasaan yang dimiliki.

Direktorat Analisis Dampak Kependudukan dalam kajiannya tentang 
“kependudukan” politik, kebijakan, dan dinamika kependudukan” tahun 
2011-2012, menyatakan bahwa kependudukan lebih lazim dipelajari sebagai 
masalah demografis, yaitu seputar masalah size, struktur, pertumbuhan, 
dan mobilitas penduduk. Kebijakan kependudukan yang bermaksud untuk 
mengubah kecenderungan kependudukan pada elemen-elemen dasarnya—
fertilitas, mortalitas, dan mobilitas—acap kali juga dianalisis sebagai proses 
mekanis yang bersifat a politis. Padahal kependudukan sangat bersifat politis.
Lingkungan politik mempunyai akibat langsung atau tidak langsung terhadap 
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kependudukan, dan sebaliknya perubahan kependudukan dapat memberi 
akibat kepada politik. Lebih dari itu, kependudukan dapat menjadi instrumen 
politik.

Sementara itu, Prijono Tjiptoherijanto (2009) dalam kajiannya tentang 
“Politik Kependudukan Indonesia” menjelaskan bahwa suatu keharusan 
bagi negara-negara berkembang dan industri baru, untuk mengintegrasikan 
kebijakan kependudukan ke dalam proses pembangunan. Indonesia memulai 
kebijakan kependudukan yang terarah dan sistematis sejak era “Orde Baru”. 
Kini diperlukan reformasi kebijakan kependudukan yang didukung oleh “stake 
holders” dari penerapan suatu “good governance” yang merupakan cita-cita dari 
perjuangan pembaruan tata pemerintahan dengan berpegang pada amanat 
Konferensi Cairo (Tahun 1994). Untuk itu diperlukan sosok visi dan misi 
bahwa penduduk secara menyeluruh harus mampu dijadikan modal bagi 
pembangunan dan sekaligus penikmat hasil pembangunan tersebut. Dengan 
kata lain, Tjiptoherjanto menghendaki politik demografi sebagai leading sector 
dalam pembangunan nasional.

Dari beberapa kajian tersebut, terdapat beberapa “kekosongan analisis” 
yang menjadi celah dan titik signifikansi kebaruan kajian ini. Baik Bruce 
Curtis (2006), Riwanto Tirtosudarmo (2007), Direktorat Analisis Dampak 
Kependudukan (2011-2012), maupun Prijono Tjiptoherijanto (2009), 
pertama, tidak secara spesifik melihat demografi dalam konteks dinamika 
politik lokal. Kedua, mereka belum melihat keterkaitan antara lanskap 
ekologis sebagai satu kesatuan dengan dinamika kependudukan. Ketiga, 
perubahan lanskap ekologis dan dinamika kependudukan ternyata men-support 
terjadinya ketimpangan, eksklusi sosial, dan perlawanan/gerakan.

Ketiga hal di atas menjadi poin penting yang signifikan dan relevan 
untuk dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, pada titik inilah, tulisan ini 
bermaksud untuk mengisi “kekosongan-kekosongan kajian dan analisis” 
tentang “Perubahan Demografi – Ekonomi dan Munculnya Ketimpangan 
Sosial di Banten Era Desentralisasi”, seperti yang tampak kosong pada kajian 
Bruce Curtis (2006), Riwanto Tirtosudarmo (2007), Direktorat Analisis 
Dampak Kependudukan (2011-2012), maupun Prijono Tjiptoherijanto 
(2009).
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C. Perubahan Demografi dan Pertumbuhan Ekonomi
Letak geografis Banten yang berbatasan langsung dengan Ibukota DKI 

Jakarta, memainkan peran yang signifikan. Di Banten banyak berdirinya 
industri – industri BUMN dan swasta mulai dari skala kecil, hingga besar.
Banten juga sebagai provinsi penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau 
Sumatera. Inilah kiranya yang bisa menjadi daya tarik penduduk wilayah 
dari luar Banten untuk melakukan migrasi dan menetap, sehingga terjadi 
urbanisasi di berbagai kota yang ada di Banten. 



Bab 5 | Perubahan Demografi – Ekonomi dan Munculnya Ketimpangan Sosial 77

DUM
M

Y

Ta
be

l 1
. P

er
ub

ah
an

 Ju
m

la
h 

Pe
nd

ud
uk

 d
i B

an
te

n 
da

ri 
19

61
 - 

20
13

Ka
b.

/K
ot

a
19

61
19

71
19

80
19

90
20

00
20

10
20

11
20

12
20

13
Pa

nd
eg

la
ng

44
0.

21
3

57
2.

62
8

69
4.

75
9

85
8.

43
5

1.
01

1.
78

8
1.

14
9.

61
0

1.
17

2.
17

9
1.

18
1.

43
0

1.
18

3.
00

6
Le

ba
k

42
7.

80
2

54
6.

36
4

68
2.

86
8

87
3.

64
6

1.
03

0.
04

0
1.

20
4.

09
5

1.
22

8.
88

4
1.

23
9.

66
0

1.
24

7.
90

6
Ta

ng
er

an
g*

64
3.

64
7

78
9.

87
0

1.
13

1.
19

9
1.

84
3.

75
5

2.
78

1.
42

8
2.

83
4.

37
6

2.
96

0.
47

4
3.

05
0.

92
9

3.
15

7.
78

0
Se

ra
ng

**
64

8.
11

5
76

6.
41

0
96

8.
35

8
1.

24
4.

75
5

1.
65

2.
76

3
1.

40
2.

81
8

1.
43

4.
13

7
1.

44
8.

96
4

1.
45

0.
89

4
Ko

ta
 T

an
ge

ra
ng

20
6.

74
3

27
6.

82
5

39
7.

82
5

92
1.

84
8

1.
32

5.
85

4
1.

79
8.

60
1

1.
86

9.
79

1
1.

91
8.

55
6

1.
95

2.
39

6
Ko

ta
 C

ile
go

n
72

.0
54

93
.0

57
14

0.
82

8
22

6.
08

3
29

4.
93

6
37

4.
55

9
38

5.
72

0
39

2.
34

1
39

8.
30

4
Ko

ta
 S

er
an

g
...

...
...

...
...

55
7.

78
5

59
8.

40
7

61
1.

89
7

61
8.

80
2

Ko
ta

 T
an

ge
ra

ng
 

Se
la

ta
n

 
 

 
 

 
1.

29
0.

32
2

1.
35

5.
92

6
1.

40
5.

17
0

1.
44

3.
40

3

Ba
nt

en
2.

25
8.

57
4

3.
04

5.
15

4
4.

01
5.

83
7

5.
96

7.
90

7
8.

09
6.

80
9

10
.6

32
.1

66
11

.0
05

.5
18

11
.2

48
.9

47
11

.4
52

.4
91

Su
m

be
r :

 B
PS

 P
ro

vi
ns

i B
an

te
n 

No
te

 : 
 *

 T
er

m
as

uk
 K

ot
a 

Ta
ng

er
an

g 
Se

la
ta

n
   

   
   

 *
* 

Te
rm

as
uk

 K
ot

a 
Se

ra
ng

 u
nt

uk
 T

ah
un

 2
00

8



Sosiologi Pedesaan: Teoretisasi dan Perkembangan Kajian Pedesaan Di Indonesia78

DUM
M

Y

Dinamika kependudukan yang terjadi di Banten membawa implikasi 
terhadap pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi di Banten 
mengalami tren positif dari tahun ke tahun. Lihat gambar 1, berikut ini.

 

Sumber: Banten dalam Angka, BPS 2001-2012.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2001-2011

Dari Gambar 1, yang tersaji di atas, dapat terlihat bahwa pertumbuhan 
ekonomi Provinsi Banten mengalami tren positif dalam kurun waktu lima 
tahun. Pada tahun 2008 dan 2009 pertumbuhan ekonomi cenderung menurun 
atau melambat. Hal ini disebabkan dampak dari krisis keuangan global 
yang terjadi di Amerika Serikat yang secara tidak langsung berimbas pada 
perekonomian Provinsi Banten. Pada tahun 2007, pertumbuhan ekonomi 
Provinsi Banten berada pada kisaran angka 6,05% dan melambat pada tahun 
2008 dan 2009 yaitu pada angka 5,77% dan 4,69%. Pada tahun 2010, ketika 
perekonomian global cenderung membaik dan diikuti juga oleh perekonomian 
nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten melonjak jauh pada 
kisaran 22,90% atau naik sebesar 18,21%. Pada tahun 2011, perekonomian 
Banten kembali melambat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,43% 
atau setaraf dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pelambatan terjadi 
kembalidikarenakan situasi global yang kembali terguncang dikarenakan krisis 
utang yang dialami negara-negara eropa, sehingga membuat perekonomian 
dunia melambat yang berdampak pada perekonomian di bawahnya termasuk 
Provinsi Banten. 
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Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Atas 
Dasar Harga Konstan Tahun 2001-2011 (Miliar Rupiah)

Tahun Kabupaten 
Pandeglang

Kabupaten 
Lebak

Kabupaten 
Tangerang**

Kabupaten 
Serang***

Kota 
Tangerang

Kota 
Cirebon

2001 2.845,97 2.858,62 12.970,10 6.836,54 16.890.07 7.210,51
2002 2.919.60 2.943,83 13.486,98 7.089,01 17.888.27 7.723,22
2003 3.052,87 3.046,91 14.401,07 7.317,28 18.987.72 8.281,37
2004 3.211,07 3.170,53 15.323,65 7.638,40 20.079,27 8.886,74
2005 3.398,59 3.289,22 16.445,46 7.973,37 21.462.17 9.440,71
2006 3.510,27 3.392,78 18.735,00 8.357,68 22.932.60 9.972,85
2007 3.667,47 3.559,03 19.974,01 8.785,79 24.505.12 14.706,00
2008 3.824,71 3.703,57 21.207,87 9.172,97 26.066.99 15.461,00
2009 3.985,78 3.855,54 22.329,96 9.521,64 27.562.53 16.246,80
2010 4.321,10 4.152,20 23.927,40 10.019,30 29.402.86 17.111,20
2011* 4.554,60 4.419,50 25.766,20 10.650,80 31.469.90 18.228,70

Sumber: Banten Dalam Angka tahun 2001-2012
Keterangan: *) Angka Sementara 
 **) Tahun 2009-2011 termasuk Kota Tangerang Selatan 
 ***) Tahun 2008-2011 termasuk Kota Serang

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah) 

Gambar 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten Atas Dasar 
Harga Konstan Tahun 2001-2011
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Berdasarkan data atau Tabel 2 dan Gambar 3 yang disajikan di atas, 
menunjukkan bahwa perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) 
dan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Banten pada tahun 
2001-2011 mengalami pertumbuhan yang positif selama kurun waktu 11 
tahun. Terdapat empat kota yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 
yang cukup tinggi, yaitu Kota Cilegon dengan rata-rata pertumbuhan 10,30%, 
Kabupaten Tangerang 7,13 dan Kota Tangerang dengan rata-rata pertumbuhan 
sebesar 6,42%. Dilihat dari kontribusi terhadap PDRB Provinsi Banten, Kota 
Tangerang memiliki kontribusi tertinggi di antara kabupaten/kota lain di 
Provinsi Banten disusul Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kota dan kabupaten yang berada 
di Provinsi Banten didukung oleh sektor industri dan perdagangan serta jasa 
yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian kota-kota di Provinsi 
Banten. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di Provinsi Banten 
diikuti dengan meningkatnya tingkat ketimpangan yang tercermin dari rasio 
gini. Rasio gini adalah ukuran ketimpangan yang sering digunakan. Gambar 
4, menunjukkan perkembangan rasio gini Provinsi Banten tahun 2001-2011. 

Sumber: Banten Dalam Angka (data diolah) 

Gambar 4. Perkembangan Rasio Gini Provinsi Banten Tahun 2001-2011

Berdasarkan Gambar 4, di atas tentang perkembangan rasio gini Provinsi 
Banten tahun 2001-2011, dapat terlihat bahwa dari tahun 2001 sampai dengan 
tahun 2011 tingkat ketimpangan yang tercermin dari rasio gini cenderung 
meningkat. Pada tahun 2001 rasio gini Provinsi Banten berada pada angka 
0,28 atau dapat dikatakan tingkat ketimpangan masih dalam kategori rendah, 
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sedangkan pada tahun 2011 rasio gini Provinsi Banten meningkat menjadi 
0,40. Sejak berdirinya Provinsi Banten pada tahun 2001 sampai tahun 2011, 
dapat disimpulkan tingkat ketimpangan di Provinsi Banten meningkat. 
Ketimpangan pada suatu wilayah atau antar memang merupakan kondisi 
alamiah atau natural yang terjadi. 

Investasi merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi suatu wilayah. Investasi dibagi menjadi dua yaitu investasi yang 
dilakukan swasta (penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal 
dalam negeri (PMDN), dan investasi yang dilakukan pemerintah Investasi 
swasta mempunyai peranan penting untuk meningkatkan perekonomian 
suatu wilayah melalui penyerapan tenaga kerja pada wilayah tersebut.

Sumber: Banten Dalam Angka (data diolah) 

Gambar 5. Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Kabupaten/Kota 
Provinsi Banten Tahun 2001-2011 (ribu US$)

Berdasarkan gambar 5, tentang perkembangan penanaman modal 
asing (PMA), menunjukkan bahwa dari tahun 2001 sampai dengan 2011 
perkembangan PMA menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten mengalami 
fluktuasi dan cenderung meningkat. Pada tahun 2001 realisasi PMA Provinsi 
Banten sebesar 868,1 ribu US$ dan pada tahun 2011, nilai PMA meningkat 
menjadi 2.171,7 ribu US$.Tidak hanya investasi atau PMA yang memengaruhi 
terjadinya ketimpangan antar wilayah, faktor perbedaan demografi juga 
memiliki peranan dalam memengaruhi tingkat ketimpangan. Gambar 6 
menggambarkan tentang perkembangan tingkat pengangguran di Provinsi 
Banten tahun 2001-2011.
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Gambar 6 Tingkat Pengangguran di Banten Tahun 2001 – 2011

Berdasarkan gambar 6, menunjukkan bahwa tingkat pengangguran 
di Provinsi Banten mengalami tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2001, 
tingkat pengangguran di Provinsi Banten mencapai 8,32 % dan terus 
meningkat sampai tahun 2004 yaitu sebesar 20 %. Pada tahun 2005 tingkat 
pengangguran di Provinsi Banten mengalami penurunan menjadi 17,19 % 
dan kembali meningkat pada 2006 sebesar 20,79 %. Mulai dari tahun 2007 
sampai dengan 2011, tingkat pengangguran terus mengalami penurunan 
yaitu 16,03 % tahun 2007 dan 12,76 % pada 2011. Hal ini menggambarkan 
bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Banten cenderung meningkat 
sejak pasca pemekaran pada tahun 2001 hingga tahun 2011.Tingginya 
angka pengangguran ini berimplikasi kepada kemiskinan dan ekslusi sosial 
masyarakat.

D. Kemiskinan dan Ekslusi Sosial
Meningkatnya penduduk Banten, ketimpangan pertumbuhan ekonomi, 

dan angka pengangguran menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di 
Banten. Berikut perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten 
sejak tahun 2002-2010:
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Tabel 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Banten Tahun 2002-2010

Tahun Jumlah Pendudukmiskin (Ribu) Persentase Penduduk Miskin
Kota Desa Kota–Desa Kota Desa Kota–Desa

2002 305.58 480.9 786.7 6.47 12.64 9.22
2003 309.4 546.3 855.8 6.62 12.76 9.56
2004 279.9 499.3 779.2 5.69 11.99 8.58
2005 370.2 460.3 830.5 6.56 12.34 8.86
2006 417.1 487.3 904.3 7.47 13.34 9.79
2007 399.4 486.8 886.2 6.79 12.52 9.07
2008 371.0 445.7 816.7 6.15 11.18 8.15
2009 348.7 439.3 788.1 5.62 10.70 7.64
2010 318.3 439.9 758.2 4.99 10.44 7.16

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin di Banten mencapai 
puncaknya yaitu tercatat sebesar 904.300 penduduk miskin (9,79 persen) 
berada di bawah garis kemiskinan. Banyaknya penduduk miskin pada tahun 
2006 lebih disebabkan karena pada periode penghitungan tersebut (Juli 
2005-Maret 2006), pemerintah kembali menaikkan harga BBM (tahap 2) 
pada bulan Oktober 2005, yang menjadi pemicu inflasi pada bulan tersebut 
sebesar 6,88 persen. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun 
penghasilannya berada di sekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser 
posisinya menjadi miskin. Sehingga pada tahun 2006 tercatat sebesar 904.300 
penduduk miskin (9,79 persen) berada di bawah garis kemiskinan. 

Selain itu, Migrasi masuk ke Banten juga menyumbang tingginya angka 
kemiskinan. Harapan akan hidup lebih baik yang dibawa dari daerah asalnya 
ke tempatnya yang baru. Namun di tempatnya yang baru harapanya ternyata 
tidak juga terpenuhi. Akhirnya di tempat baru ini hanya kemiskinan dan 
hidup yang tak terjamin dengan penghasilan yang tidak tetap dan di bawah 
standar guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tingkat Kemiskinan Banten

Wilayah Dalam Bentuk Persen

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1.  Pandeglang 15.11 15.40 13.77 13.89 15.82 15.64 12.55 12.01 - -

2.  Lebak 16.16 13.45 12.09 12.29 14.55 14.43 12.05 10.63 - -

3.  Tangerang 7.00 8.40 7.70 7.50 8.28 7.18 7.41 6.55 - -

4.  Serang 9.11 10.29 9.11 10.47 9.55 9.47 6.48 5.80 - -

Tebel No.?
Smber?
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5. Tangerang 
(mun)

4.19 4.81 4.39 4.39 6.41 9.47 6.83 6.42 - -

6.  Cilegon (mu) 4.42 5.36 4.42 5.55 4.99 4.71 3.95 4.14 - -
7.  Serang (mun) - - - - - - - - - -
8. Tanggerang 

selatan
- - - - - - - - - -

Banten 9.22 9.56 8.58 8.86 9.79 9.07 8.15 7.64 7.16 6.32

Faktor mendasar penyebab kemiskinan di Banten yang cukup tinggi, 
ialah rendahnya pendidikan sebagian besar masyarakat Banten. Berdasarkan 
publikasi NHDR-UNDP, dan BI pada tahun 2009, lebih dari 50% orang miskin 
di Banten tidak lulus Sekolah Dasar (SD), dan tingginya jumlah anak putus 
sekolah yang mencapai 9.087 siswa, serta jumlah penduduk yang buta huruf 
cukup besar yakni 500.000 orang lebih. Rendahnya pendidikan ini mendorong 
kemiskinan di Banten di perkuat dengan tingkat pengangguran yang tinggi 
di Banten, yang mencapai 15,18 per agustus 2008, dan pengangguran yang 
tinggi justru terjadi di daerah Industri seperti Cilegon, Kabupaten. Serang, dan 
Kabupaten dan Kota Tangerang, hal ini membuktikan bahwa terjadi mismatch 
sumber daya manusia yang tersedia dengan kebutuhan industri di daerah-
daerah bersangkutan, penurunan kontribusi sektor pertanian di pedesaan juga 
ikut mendorong kemiskinan tersebut, di mana rata-rata pekerja pertanian 
di desa berpendidikan rendah, sedangkan industri tidak tumbuh di daerah-
daerah Selatan Banten, seperti Pandeglang dan Lebak, karena keterbatasan 
akses dan infrastruktur yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah 
Daerah Provinsi Banten maupun Kabupaten/Kota. 

Bagi masyarakat pesisir Teluk Banten, problem kehidupan yang dialami 
tidak hanya kemiskinan, tetapi juga eksklusi sosial. Pertama, pembangunan 
pelabuhan baru (kawasan ekonomi khusus) mempersempit zonasi melaut 
nelayan, yang berimbas pada banyaknya nelayan yang kehilangan mata 
pencaharian. Mereka mengalami social displacement (masyarakat yang 
terpental), orang mental dan bertebaran ke mana-mana, terjadi migrasi yang 
berimplikasi terhadap perubahan demografi. Kedua, banyak nelayan yang 
beralih profesi menjadi buruh pabrik tambang. Problem mendasar di sini 
ialah hilangnya sebuah generasi nelayan Teluk Banten.

Kondisi ini menghadapkan dilema yang dihadapi masyarakat pesisir 
Teluk Banten. Dilema tersebut berkait erat dengan karakter pesisir ekologis 

Persen
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yang amat contested, politis, dan bernilai strategis yang terampas oleh 
PMA dengan kawasan ekonomi khsususnya. Di sini masyarakat pesisir 
Teluk Banten senantiasa berhadapan dengan kuasa perusahaan yang juga 
mengendalikan cetak biru pesisir yang disusun negara. Satu sisi dampak 
dinamika korporatokrasi pesisir yang saat ini mencengkeram wilayah 
strategis tersebut. Upaya pemberdayaan terhadap kaum miskin pesisir Teluk 
Banten dengan penyediaan ruang publik yang disediakan oleh Negara tidak 
mampu mengangkat dan mengentaskan kemiskinan yang dialami. Kondisi 
demikian, memunculkan ruang baru yang diproduksi dan diciptakan civil 
society sebagai wacana tanding. Ruang inilah yang dimaksud ruang kewargaan 
kaum miskin pesisir yang tercipta di level mikro. Dalam praktik makro ruang 
kewargaan kaum miskin ini berhadapan dengan kuasa Negara dan pasar. 
Ruang kewargaan inilah arena perlawanan dan gerakan sosial masyarakat 
pesisir Teluk Banten.

E. Menuju Sebuah Gerakan Sosial 
Tidak bisa dipungkiri bahwa munculnya kesadaran untuk bersatu dan 

berjuang bersama yang dilakukan masyarakat pesisir, khusus komunitas 
nelayan di Teluk Banten karena mereka memiliki garis perjuangan yang sama 
dan perasaan senasib yang dialami. Gerakan ini lahir lantaran “Perubahan 
Demografi-Ekonomi dan Lanskap Ekologi di Banten”.

Bagan 1.
Perubahan Demografi – Ekonomi dan Lanskap Ekologi di Banten dan Implikasinya 

pada Gerakan Sosial

Lanskap Ekologis

Perubahan demografit
Struktur etnisitas 

baru/ munculnya para 
pendatang

Perekonomian Baru 
(livelihood) Nelayan-

buru Nelayan- 
Pengangguran

Afiliasi Politik (gerakan 
sosial)
1. kompromistis atau
2. Radikal

Keadaan ini memicu munculnya “gerakan sosial” nelayan Banten untuk 
memperjuangkan nasibnya. Gerakan nelayan terhadap TNC dan kekuasaan 
Negara, di sini, berlangsung dalam konteks interaksi antara perubahan 
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lanskap ekologis, penguasaan tanah, zonasi laut, dan hasil laut sebagai 
Common Resources-nya. Menguatnya episentrum politik antara TNC dan Negara 
menjadikan Pesisir Teluk sebagai akar tunjang perekonomian, locus activity 
(lokasi pergerakan) perekonomian Banten.

Realitas ini, secara makro maupun mikro berdampak kepada keseluruhan 
skala gerakan sosial dan faktor dasar gerakan, yang meliputi tersebut adalah: 
(1) kondisi sosio-ekologis nelayan Bojonegara (Teluk Jakarta) yang keras 
memungkinkan terjadinya gerakan; (2) di Banten terdapat aspek ketergantungan 
yang berlangsung terus-menerus yang bersumber pada keadaan, di mana satu 
lapisan masyarakat mendapatkan diskriminasi secara politik (nelayan di 
Teluk Banten, awalnya terusir dari satu tempat ke tempat lain); (3) penetrasi 
kapitalisasi yang berangsur-angsur merusak kehidupan beragama dan tata 
nilai masyarakat Banten yang religius; (4) adanya satu pemimpin kharismatik 
yang memicu lahirnya gerakan nelayan; (5) adanya organisasi nelayan sebagai 
instrumen yang membantu terciptanya gerakan sosial.

F. Penutup
Demografi merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka 

pembangunan. Ketika demografi dimaknai dengan perspektif politik maka 
akan menghasilkan penjelasan terhadap realitas sosial mulai dari pertarungan 
kekuasaan. ketimpangan, hingga perlawanan/gerakan. Populasi penduduk 
tidak hanya dimaknai sebatas sederetan statistik numerik, namun juga 
mempertimbangkan atribut sosial budaya yang melekat pada setiap individu 
dan level kekuasaan yang di miliki. Di sinilah, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
(1) pertumbuhan penduduk di Banten cukup tinggi, namun bukan akibat dari 
pertumbuhan alamiah (kelahiran) tetapi lebih banyak disebabkan oleh migrasi 
masuk ke wilayah ini. Hal ini terjadi salah satunya karena di Banten ada 
faktor penarik berupa kesempatan kerja yang luas bagi penduduk pendatang 
yang bekerja di sektor industri. Namun, sebaliknya industrialisasi Banten 
menegasikan nelayan Teluk Banten yang harus mengalami eksklusi sosial.

Rekomendasi yang dapat dilakukan, antara lain: 

  Agar berdampak positif, perlu dilakukan selektifitas migran melalui 
penerapan tertib administrasi kependudukan.

 Perlu adanya pembuatan Grand Design Kependudukan, agar terjadi 
harmonisasi kebijakan terkait masalah kependudukan.
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 Membuat tata ruang sosial yang berbasis kependudukan, sehingga 
reklamasi pantai Teluk Banten tidak mengeksklusi nelayan dari 
kehidupannya.

 Memperpanjang usia wajib belajar dari 9 menjadi 12 tahun bagi keluarga 
nelayan, khususnya.

 Dan tentu saja program pengendalian kelahiran (Program KB) harus 
terus di galakkan, agar dapat mengendalikan pertumbuhan alamiah.
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[Halaman ini sengaja dikosongkan]



A. Pengantar
Kemiskinan selalu faktual di setiap tempat dan zaman. Baik di perkotaan 

maupun di perdesaan, zaman penjajahan maupun saat ini, kemiskinan 
sulit untuk dihapuskan bahkan sampai pada tingkat “zero point”. Masalah 
kemiskinan pun telah menjadi isu di tingkat global, nasional dan lokal. 
Singkatnya jika tingkat kemiskinan masih tinggi hal itu menjadi cermin 
kegagalan pembangunan suatu bangsa dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakatnya.

Budaya miskin merujuk pada karakteristik mental dan perilaku orang 
miskin itu sendiri. Masyarakat pedesaan di Indonesia yang berjumlah 14,17% 
(BPS, Maret 2014) pun juga lekat dengan label budaya miskin seperti malas 
bekerja keras, tidak punya visi di masa depan, menganggap pendidikan itu 
tidak penting, masih percaya pada hal-hal mistis, terlalu nyaman dengan 
kondisi yang ada dan tidak mempunyai semangat untuk berprestasi. Tetapi 
karakteristik tersebut juga tidak sepenuhnya benar, menurut Muhammad 
Yunus seorang peraih nobel perdamaian tahun 2006 mengatakan “Rakyat 
miskin bukan karena mereka bodoh atau malas. Mereka bekerja sepanjang 
hari, melakukan tugas-tugas fisik yang kompleks. Mereka miskin karena 
lembaga keuangan di negara ini tidak membantu mereka memperluas 
basis ekonomi mereka” (Kompas, Oktober 2014). Berarti kemiskinan 
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yang dialami masyarakat pedesaan bukan sekadar permasalahan ekonomi 
tetapi ini berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan politik pemerintah yang 
menutup akses masyarakat miskin pedesaan kepada sumber daya yang mereka 
butuhkan untuk hidup sejahtera.

Berdasarkan hal tersebut kemiskinan masyarakat pedesaan bukan 
hanya karena kemampuan Sumber Daya Manusia yang kurang gigih dan 
rajin melainkan terdapat hambatan-hambatan yang menghalangi mereka 
untuk menjangkau sumber daya secara maksimal. Bab ini menjelaskan 
budaya miskin yang tertuju pada kelemahan sumber daya manusia pedesaan 
dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang mereka punya. Kemudian 
kemiskinan pada masyarakat pedesaan juga diidentifikasi sebagai hasil dari 
proses eksklusi sosial yang mereka alami. Untuk menjelaskan lebih detail 
mengenai kedua hal ini, tulisan ini disusun berdasarkan sistematika: (1) 
Pengertian “miskin” dalam narasi manusia pedesaan; (2) Pemiskinan dan 
eksklusi sosial masyarakat pedesaan; (3) Program – program pengentasan 
kemiskinan dan eksklusi sosial; dan (4) Kebijakan pengembangan kawasan 
perdesaan.

B. Pengertian “Miskin” dalam Narasi Manusia Pedesaan
Penting untuk memahami arti miskin menurut masyarakat pedesaan 

itu sendiri agar analisis dan kebijakan yang kemudian diambil tepat dan 
kontekstual dengan masyarakat pedesaan yang juga beragam tipenya. Pada 
bidang Antropologi hal ini dijelaskan Marzali (2003) sebagai asas cultural 
relativism, di mana kultur suatu masyarakat dipandang sebagai suatu hal yang 
unik dan hanya dapat dievaluasi menurut nilai-nilai dan tolok ukur yang 
digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat pedesaan di Indonesia 
yang dikesankan sebagai pemalas, tidak memiliki hasrat untuk berkompetisi, 
suka gotong-royong justru dinilai sebagai potensi dasar untuk menggunakan 
tradisi sebagai alat transformasi sosial seperti yang dijelaskan Geertz yang 
dikutip Marzali, “Kepercayaan-kepercayaan keagamaan, khususnya dimensi 
keislaman; struktur keluarga, khususnya struktur keluarga-luas; kerja tolong-
menolong dalam pertanian; lembaga-lembaga pasar tradisional, semuanya 
dinilai dalam pengertian potensi mereka dalam mendorong transformasi 
sosial di Indonesia” (Geertz 1984 dalam Marzali 2003).
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Sejalan dengan pandangan bidang Antropologi tersebut, Agusta (2010) 
menjelaskan bahwa kemiskinan selalu muncul sebagai hasil bentukan 
atau kerangka pemikiran masyarakat tertentu sehingga bersifat diskursif. 
Kerangka kemiskinan tersebut senantiasa dibangun melalui dialog antar 
pihak-pihak yang bersetuju atau menolaknya. Menurutnya terdapat enam 
diskursus kemiskinan yang telah berkembang di Indonesia sejauh ini. 
Mengetahui diskursus tentang kemiskinan menurut orang Desa itu sendiri 
bermanfaat agar rekomendasi kemiskinan yang dilakukan lebih kontekstual 
dan memudahkan bagi para stake holder untuk menganalisisnya secara tepat. 
Berikut keenam diskursus tersebut.

Tabel 1. Enam Diskursus Kemiskinan di Indonesia

Diskursus Penjelasan
Berbagi Kelebihan Berbasiskan paham komunalisme yang dijaga melalui pembagian kelebihan 

kekayaan. Dalam suatu kelompok atau komunitas, orang yang berkelebihan 
membagikan hartanya kepada sesamanya yang berkekurangan. Pemilikan 
akan sesuatu dipandang harus dijaga, dan milik orang lain harus dihormati.

Kemiskinan Yang 
Diharapkan

Digunakan sebagai salah satu strategi untuk mengakumulasi kekuasaan. 
Kondisi miskin atau serba kekurangan justru membantu dalam berkonsentrasi 
untuk mendapatkan kekuasaan atau kekuatan. Diskursus ini dilakukan 
dengan asas menurunkan konsumsi. Menekankan hidup hemat dan selalu 
menabung, pengendalian nafsu dan memperbanyak ibadah/kebajikan.

Kemiskinan Rasial 
Etnis

Suatu proses diskriminasi terhadap ras atau etnis tertentu dalam posisi-posisi 
pekerjaan formal. Pada era kolonial Belanda, kelompok Indo (campuran ras 
Eropa dan Pribumi) digolongkan sebagai kelompok miskin karena tidak 
mendapatkan akses ekonomi yang memadai dari pemerintahan kolonial.

Kemiskinan Sosialis Pada tahun 1950-an Barisan Tani Indonesia menyatakan, bahwa kemiskinan 
di desa merupakan hasil relasi penghisapan orang miskin oleh tujuh setan 
desa1. Reforma agraria menjadi perencanaan pembangunan sosial yang 
diunggulkan oleh kaum sosialis pada saat itu.

K e m i s k i n a n 
Produksi

Merupakan produk dari diskursus pembangunan modernis. Pendapatan 
rendah menjadi indikator utama kemiskinan selain kepemilikan yang rendah 
dan kategori umur produktif dan skala usaha yang dimiliki. Kemiskinan 
dipandang sebagai persoalan publik sehingga butuh peran pemerintah serta 
pengorganisasian hingga tingkat global.

P o t e n s i  O r a n g 
Miskin

Orang miskin dipandang sebagai “orang yang memiliki potensi”. 
Kelembagaannya mengutamakan kelompok dan tindakan-tindakan 
peningkatan potensi (peningkatan kapasitas) baik dari level individu, 
kelompok, hingga gabungan kelompok baik di tingkat lokal, regional, 
nasional dan internasional. Perubahan sosial maupun pembangunan 
dilakukan dengan praktik pemberdayaan melalui individu-individu maupun 
gerakan masyarakat.

Sumber: dirangkum dari Agusta, 2010.
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Pengertian kemiskinan di atas juga terkait erat dengan ideologi yang 
berbeda dalam memandang kemiskinan yang menyertainya. Swasono 
menguraikan tiga cara pandang terhadap kemiskinan, (1) konservatisme, 
(2) liberalisme, dan (3) radikalisme, (Swasono 1987 dalam Papilaya 2013). 
Dalam melihat penyebab kemiskinan misalnya, kaum konservatif menilai 
budaya miskin yang meliputi aspek psikologis, sosial dan ekonomi menjadi 
karakteristik yang membuat orang miskin. Kaum liberalis melihat faktor 
lingkungan menjadi determinan utama dalam kemiskinan. Sedangkan kaum 
radikalis menganggap peran struktur ekonomi, sosial serta politik sebagai 
penyebab kemiskinan padahal manusia pada dasarnya merupakan makhluk 
yang kooperatif, produktif dan kreatif. 

Pada program-program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan 
pemerintah, tiga ideologi ini juga mempunyai pandangan yang berbeda. Hal 
ini dijelaskan Keban yang dikutip oleh Papilaya, kaum konservatif melihat 
program-program tersebut sia-sia dan justru membuat kaum miskin 
semakin bertambah karena merasa nyaman dengan bantuan-bantuan yang 
ada. Kemudian kaum liberalis menekankan pada pemerataan program dan 
peningkatan partisipasi pada semua lapisan masyarakat. Orang miskin hanya 
berbeda pada kesempatan yang kurang dalam mendapatkan pendidikan, 
pelatihan dan pekerjaan yang layak. Padahal potensi orang miskin dapat 
berkembang sama dengan orang-orang kaya. Terakhir, kaum radikalis 
memandang bahwa kemiskinan disebabkan oleh struktur kelembagaan 
ekonomi dan politik (Keban 1994 dalam Papilaya 2013).

C. Pemiskinan dan Eksklusi Sosial Masyarakat Pedesaan
Secara epistemologi, “miskin” dan “kemiskinan” diartikan sebagai 

fakta sosial yang dapat dilihat dan diukur dengan mempelajari gejala, data, 
dan informasi yang tersedia. Sedangkan “pemiskinan” adalah proses sosial 
dan politik yang menciptakan keadaan yang menyebabkan mereka miskin. 
Djiwandono menjelaskan bahwa kemiskinan sebagai fakta sosial dapat terjadi 
dan dialami oleh setiap orang, tetapi pemiskinan terutama disebabkan oleh 
pilihan-pilihan politik para pembuat kebijakan yang terdapat pada visi dan 
kebijakan mereka tentang ekonomi, pembangunan, pengelolaan sumber 
daya dan cara mendistribusikannya, termasuk cara menangani kemiskinan 
itu sendiri (Djiwandono dalam Lies, 2014).
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Kemiskinan merupakan fenomena yang lekat dengan pedesaan. Hal ini 
bisa dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan ( ) dan indeks keparahan 
kemiskinan ( ) di pedesaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
di perkotaan. Data tersebut menunjukkan jumlah dan intensitas yang 
semakin meningkat dari tahun ke tahun. Indeks kedalaman kemiskinan 
menggambarkan besarnya total uang yang harus disediakan untuk mengangkat 
seluruh individu dan rumah tangga miskin sampai pada garis kemiskinan. 
Sedangkan indeks keparahan kemiskinan adalah ukuran kemiskinan yang 
memberikan bobot lebih besar kepada masyarakat yang lebih miskin (Papilaya 
2013). Kemiskinan tersebut biasanya direpresentasikan dengan pekerjaan 
yang berkaitan dengan pertanian, produksi berbasis sumber daya alam, 
interaksi sosial yang sedikit dan bersifat personal, infrastruktur yang kurang, 
dan partisipasi media massa dan mobilitas yang rendah serta sistem nilai 
yang dianut bersifat sakral. Meskipun perkembangan terakhir sudah banyak 
Desa mengalami relasi fungsional dengan Kota tetapi masih berada pada 
hubungan yang timpang. 

Dari penjelasan di atas maka pemiskinan tidak hanya menghitung 
pendapatan yang rendah atau tingkat pengeluaran masyarakat pedesaan 
tetapi juga pada keterbukaan akses dan hubungan sosial. Ketika hal ini tidak 
terpenuhi maka telah terjadi proses eksklusi sosial. Eksklusi sosial adalah 
proses yang menghalangi atau menghambat individu dan keluarga, kelompok 
dan kampung dari sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam 
kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat dengan utuh. 
Proses ini terutama sebagai konsekuensi dari kemiskinan dan penghasilan 
yang rendah, tetapi bisa juga dampak dari faktor lain seperti diskriminasi, 
tingkat pendidikan yang rendah, dan merosotnya kualitas lingkungan. 
Melalui proses inilah individu atau kelompok masyarakat untuk beberapa 
periode waktu kehidupan terputus dari layanan, jejaring sosial, dan peluang 
berkembang yang sebenarnya dinikmati sebagian besar masyarakat (Pierson, 
2002). Eksklusi sosial merupakan pendekatan dalam metode pengukuran 
kemiskinan yang telah banyak digunakan oleh negara-negara maju.

Ada lima kekuatan yang mendorong terjadinya proses eksklusi sosial 
yaitu (1) kemiskinan dan penghasilan rendah; (2) tidak ada akses ke pasar 
kerja; (3) lemahnya atau tidak ada dukungan sosial dan jaringan sosial; (4) 
efek dari kawasan dan lingkungan sekitar (neighborhood); (5) terputus dari 
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layanan. Kelima komponen mengeksklusi individu atau kelompok orang 
(Pierson 2002 dalam Surjadi 2009).

Kemiskinan bisa diartikan sebagai kemiskinan absolut dan kemiskinan 
relatif. Kemiskinan absolut ialah individu atau keluarga tidak bisa memenuhi 
kebutuhan minimum untuk makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan relatif 
adalah keadaan terbatasnya sumber daya (materi, budaya, sosial) sehingga 
mereka tidak bisa memenuhi tingkat minimum sehingga bisa bersosialisasi. 
Sedangkan akses ke pasar tenaga kerja terkait dengan pekerjaan formal. 
Masyarakat pedesaan yang hanya memiliki kualifikasi keahlian bekerja dengan 
pendidikan rata-rata di bawah standar membuat mereka tereksklusi. Siasat 
mereka kemudian beralih pada pekerjaan informal.

Dukungan sosial dan jaringan sosial. Masyarakat  yang tereksklusi tidak 
memiliki jaringan melekat yang bisa membantu mereka dalam menjalani 
kehidupan sehari-hari. Dari komponen ini sebagian besar masyarakat 
perdesaan belum mencapai tahap eksklusi sosial karena kekerabatan mereka 
yang relatif masih terjaga, hal ini juga berlaku pada lingkungan tetangga. 
Selanjutnya masyarakat perdesaan sering kali terputus dari layanan dasar 
seperti transportasi, kesehatan, air bersih, listrik dan pendidikan.

D. Program–Program Pengentasan Kemiskinan dan Eksklusi Sosial
Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan enam diskursus kemiskinan yang 

telah berkembang di Indonesia. Salah satu diskursus yang paling dominan 
adalah kemiskinan produksi dengan indikator utamanya adalah pendapatan 
(ekonomi). Selanjutnya Agusta (2010) menjelaskan, kemenangan dan 
dominasi diskursus kemiskinan produksi ditunjukkan oleh lembaga donor 
dan pemerintah dalam melembagakan PNPM, KPK (Komisi Penanggulangan 
Kemiskinan), hingga mengganti pendamping orang miskin dari LSM menjadi 
konsultan swasta. Hal ini kemudian menimbulkan kecurigaan apakah 
diskursus kemiskinan produksi yang berorientasi pada peningkatan profit 
mampu mengurangi kemiskinan?. Karena kesuksesan program ini kerap 
menjadi alasan bagi pemerintah maupun lembaga donor untuk berutang 
lebih banyak lagi dan justru semakin menjerat kedaulatan suatu negara yang 
masih miskin.
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Sebagai contoh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 
yang ternyata justru menjerat masyarakat pedesaan terutama perempuan. 
Alokasi dana simpan pinjam di dalamnya yang dikenal “Simpan Pinjam 
Perempuan” (SPP) sangat mengandalkan kolektifitas dari setiap anggota 
kelompok. Dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi kredit macet atau usaha 
yang tidak berkembang. Penyebabnya terdapat beberapa anggota kelompok 
yang tidak mampu membayar kembali pinjaman. Padahal dana yang besarnya 
bisa mencapai ratusan juta rupiah telah dikucurkan. 

Dalam mekanisme PNPM, kemacetan kredit SPP dapat berdampak 
pada warga desa secara keseluruhan. Kegagalan membayar SPP membuat 
tertahannya dana pembangunan prasarana. Jika dicermati lebih jauh, PNPM 
yang menekankan pada faktor ekonomi dengan pendekatan tunggal yaitu 
berkelompok misalnya, bisa jadi merupakan pemaksaan terhadap budaya 
perempuan yang tidak selamanya di setiap tempat mampu berkelompok. 
Selain itu, mayoritas masyarakat pedesaan yang berprofesi sebagai petani pun 
masih rentan terhadap gagal panen sehingga gagal mengembalikan dana SPP.

Program lain adalah peningkatan produksi beras (dimulai sejak 1950-
an) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Setelah 
dicermati terhadap hasil evaluasi program tersebut ternyata berdampak pada 
tereksklusinya para petani berlahan sempit (< 0,5 ha). Mereka tidak berani 
menerima paket teknologi yang ditawarkan melalui BIMAS dan INMAS 
karena khawatir di kemudian hari tidak dapat membayar kredit kembali hal 
ini diperparah dengan risiko gagal panen akibat hama atau banjir yang selalu 
mengintai. 

Program BIMAS/INMAS dalam meningkatkan produksi pangan melalui 
revolusi hijau perlahan mengeksklusi petani kecil yang memiliki lahan sempit. 
Terjadi akumulasi penguasaan lahan oleh petani kaya yang memiliki lahan 
luas sedangkan petani kecil pergi ke kota dan keluar dari sektor pertanian. 
Dampak yang lebih parah dirasakan oleh perempuan pedesaan karena mereka 
tidak selamanya mampu beranjak ke kota.

Selain dua program di atas, pemerintah Indonesia telah melakukan 
peningkatan dan perluasan program penanggulangan kemiskinan dari tahun 
2010-2012 yang terbagi dalam 4 klaster (Papilaya, 2013). Klaster I yaitu 
beasiswa miskin, Jamkesmas, beras untuk rakyat miskin (Raskin), Program 
Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Klaster II 
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yaitu PNPM, Klaster III dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Klaster IV 
di antaranya berupa program rumah murah serta air bersih untuk rakyat. 
Semua program ini dilaksanakan dari lapisan rumah tangga hampir miskin, 
miskin dan sangat miskin.

E. Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdesaan
Pengembangan kawasan perdesaan kini berkembang menuju ke 

arah partisipatif. Sebagai bagian dari rencana tata ruang, hal yang perlu 
diperhatikan dari kawasan perdesaan adalah persamaan hak untuk terlibat 
dalam kegiatan pemanfaatan ruang serta agar dapat memenuhi kebutuhan 
dasarnya. Dengan perencanaan yang matang kawasan perdesaan diharapkan 
mampu untuk mandiri bahkan bersaing dengan kawasan perkotaan. 

Selain aspek kemandirian dan kedaulatan, kebijakan pengembangan 
kawasan perdesaan juga mempertimbangkan aspek keberagaman dan 
keberlanjutan. Pembangunan yang dilakukan diharapkan tidak menghilangkan 
cirri khas berupa kearifan lokal, budaya dan potensi unik lainnya dari 
perdesaan. Kemudian pembangunan juga jangan diartikan sebagai proses 
menjadikan desa seperti kota, tetapi sebagaimana pembahasan sebelumnya 
mengenai eksklusi sosial, perdesaan diharapkan memiliki kualitas layanan 
seperti kesehatan dan pendidikan layaknya perkotaan.

Pengembangan kawasan perdesaan kini juga semakin dapat dimaksimalkan 
terutama setelah UU No. 6 Tahun 2014 disahkan. UU tersebut dinilai 
memiliki keistimewaan dibanding Undang-Undang tentang Desa sebelumnya 
terutama mengenai sumber dana dan perangkat desa. Sumber pendapatan 
Desa tertulis pada pasal 72 ayat 1 pada huruf d. Di situ disebutkan bahwa 
“Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima 
Kabupaten/Kota”. Kemudian dilanjutkan pada ayat 4 masih di dalam pasal 
yang sama yaitu “Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan 
yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”. Pengawasannya pun 
dilakukan oleh masyarakat Desa sendiri yang direpresentasikan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) yang kini fungsinya bertambah dengan ikut 
melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.
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F. Penutup
Mengetahui diskursus tentang kemiskinan menurut orang Desa itu 

sendiri bermanfaat agar rekomendasi kemiskinan yang dilakukan lebih 
kontekstual dan memudahkan bagi para stake holder untuk menganalisanya 
secara tepat. Selain itu, apa yang dialami masyarakat perdesaan saat ini lebih 
tepat menggunakan istilah pemiskinan dibanding kemiskinan. Mereka miskin 
bukan karena faktor ekonomi semata melainkan terdapat proses sosial yang 
menghambat mereka untuk hidup sejahtera.

Ada berbagai makna yang terkandung dalam angka kemiskinan yang 
selalu diperbaharui oleh berbagai lembaga statistik yang perlu untuk terus 
dijadikan bahan evaluasi terhadap berbagai program pengentasan kemiskinan 
di perdesaan yang jumlah dananya semakin tahun semakin mahal tetapi 
belum juga berhasil membawa masyarakat miskin perdesaan dari jurang 
kemelaratan. Kini harapan berada pada kebijakan baik berupa perencanaan 
pengembangan kawasan perdesaan maupun pengaturan Undang-Undang 
Desa yang mampu menjadikan Desa berdaya, mandiri dengan tetap 
mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan dan setia pada nilai-nilai 
luhur kearifan lokal.
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A. Pengantar
Keluarga dalam setiap masyarakat merupakan pranata sosial yang sangat 

penting artinya bagi kehidupan sosial. Keluarga juga merupakan struktur 
mikro yang membentuk struktur sosial dan kelembagaan yang lebih luas. 
Potret ini bisa dilihat misalnya pada keluarga nelayan, keberadaannya tentu 
penting sebagai entitas dari masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang dikenal 
maritim, di samping agraris. Namun, ironisnya sebagian besar keluarga 
nelayan dalam struktur Masyarakat Indonesia merupakan lapisan masyarakat 
yang menempati posisi terendah dan paling miskin dibandingkan masyarakat 
yang bermata pencaharian sebagai petani dan lainnya.

Kondisi kemiskinan nelayan merupakan permasalahan kompleks sebagai 
akibat dari ketidakberdayaan nelayan terhadap akses sumber daya alam 
yang tersedia. Faktor rendahnya pendidikan, keterampilan, ketiadaan modal 
serta rendahnya aksesibilitas menyebabkan nelayan menjadi kelompok yang 
semakin termarginalkan. Hal ini diperkuat oleh temuan Sinaga (1982), 
Sinaga dan Simatupang (1987) yang menunjukkan bahwa keadaan sosial 
ekonomi nelayan pantai di Jawa masih sangat memprihatinkan, pendidikan 
sangat rendah, bahkan sekitar 38% nelayan masih buta huruf dan 58% istri 
nelayan buta huruf.

ADAPTASI EKOLOGIS DAN 
STRATEGI NAFKAH KELUARGA DI 

PEDESAAN
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Studi Sajogyo (1983) menunjukkan bahwa rumah tangga nelayan 
tergolong miskin, disamping rumah tangga petani sempit, buruh tani, dan 
pengrajin. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan oleh keluarga nelayan, 
salah satunya melalui peningkatan strategi ekonomi rumah tangga yang 
mencakup upaya-upaya alokasi sumber daya, khususnya tenaga kerja di dua 
sektor sekaligus, yaitu sektor produksi dan non-produksi. Upaya di sektor 
produksi menunjuk pada ragam kegiatan para anggota rumah tanga di bidang 
ekonomi produksi. Sedangkan upaya non produksi menunjukkan keterlibatan 
para angota rumah tangga di beragam lembaga kesejahteraan sosial dalam 
masyarakat.

Dalam keluarga miskin di pedesaan, keterlibatan seluruh anggota 
keluarga dalam mencari nafkah merupakan suatu livelihood strategy sebagai 
upaya untuk bertahan hidup sekaligus respon keluarga terhadap kondisi 
serba kekurangan. Anak-anak pada keluarga miskin memasuki dunia kerja 
lebih awal jika dibandingkan anak-anak pada keluarga berkecukupan. Mereka 
umumnya sudah mulai bekerja pada usia 12 tahun, bahkan bisa lebih muda 
dari itu. Di samping tenaga kerja anak, tenaga kerja istri juga merupakan 
asset yang sangat membantu ekonomi keluarga karena istri keluarga buruh 
nelayan biasanya memiliki peran ganda, mereka juga bekerja untuk mencukupi 
kebutuhan hidup keluarganya. 

Dari paparan di atas maka dapat dilihat bahwa pola kebertahanan keluarga 
nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga embeddedness dengan 
adaptasi ekologi dan strategi nafkah (livelihood strategy) yang dilakukan.Untuk 
itu, tulisan ini mencoba merumuskan pertanyaan mendasara”Bagaimana 
adaptasi ekologi dan strategi nafkah nelayan dalam menjaga kebertahanan 
dan meningkatkan kesejahteraan keluarga?” Berdasarkan rumusan tersebut, 
tulisan ini bertujuan untuk mengetahui adaptasi ekologi dan strategi nafkah 
nelayan dalam melawan kemiskinan yang dialami keluarga mereka. Selain 
itu, juga untuk mengetahui eksistensi dan peran nelayan dalam membantu 
meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

Dari dua tujuan tersebut, maka sistematika tulisan meliputi pembahasan 
tentang: (1) Ontologi Nelayan dan Diorama Kehidupan; (2) Pola Nafkah 
Ganda Keluarga Nelayan; (3) Bentuk Strategi Nafkah Keluarga Nelayan; 
(4) Analisis Kasus: Strategi Nafkah Keluarga Nelayan di Desa Cikahuripan, 
Sukabumi; (5) Menimbang Pendapatan Keluarga Nelayan: Sebuah Adaptasi 
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Ekologis Rumahtangga Nelayan; dan (6) Eksistensi dan Peran Istri Nelayan: 
Pertautan Strategi Nafkah Keluarga.

B. Ontologi Nelayan dan Diorama Kehidupan
Indonesia yang memiliki kurang lebih 17.500 pulau besar dan kecil 

merupakan archipelagic state terbesar di dunia. Sebagai negara maritim, 5,8 
juta km² atau 75 % dari luas wilayah Indonesia merupakan lautan. Lautan 
Indonesia memiliki kekayaan hayati laut yang tinggi (mega diversity) di dunia 
(Dewan Hankamnas dan BPPT, 1996). Dengan potensi yang besar tersebut, 
banyak penduduk Indonesia yang bermata pencaharian berkaitan dengan 
kelautan, salah satunya sebagai nelayan.

Undang-Undang Perikanan No. 31 tahun 2004 mendefinisikan bahwa 
nelayan adalah “Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan 
ikan”. Jumlah nelayan di Indonesia cukup banyak, yakni 2.315.787 orang pada 
tahun 1994 dan naik menjadi 2.935.289 orang pada tahun 2004 (Departemen 
Kelautan dan Perikanan, 2006)

Dahuri (2002) membuat dua kategori tenaga kerja yang terlibat dalam 
sektor perikanan menjadi dua macam, yakni; nelayan dan pembudidaya 
ikan. Nelayan dikategorikan sebagai tenaga kerja yang melakukan aktivitas 
produksinya dengan cara berburu ikan di laut atau melaut. Sedangkan 
pembudidaya ikan adalah tenaga kerja perikanan yang menyandarkan teknik 
produksinya pada kegiatan budi daya, dan jenis produksinya adalah jenis-
jenis ikan budi daya ekonomis penting seperti udang, bandeng, ikan mas, 
gurame, ikan hias atau komoditi lainnya, seperti rumput laut dan lain-lain.

Nelayan sering kali diasosiasikan dengan kondisi kemiskinan, hal ini 
terlihat dari pandangan Semedi (20003) yang mengatakan bahwa “In Asia, where 
agriculture takes pride of place as the dominant economic activity, fishing communities...
are marginal”. Sedangkan Mubyarto, Soetrisno dan Dove (1984) mengatakan 
bahwa “Keluarga nelayan umumnya lebih miskin daripada keluarga petani 
atau pengrajin”. Senada dengan itu di Kalimantara Barat sekitar 80 % nelayan 
yang ada di Provinsi ini berada dalam kondisi miskin (Kompas, 12 April, hal. 
28). Nelayan kecil dan buruh nelayan memang berada pada posisi yang lemah 
dan marginal. Dari segi modal umumnya mereka sangat lemah. Akibatnya 
mereka kebanyakan sangat tergantung pada para pemilik modal (tauke atau 
punggawa), yang biasanya berfungsi sebagai pembeli dan pengumpul ikan.
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Kondisi inilah yang sering kali menghadapkan nelayan kecil dan buruh nelayan 
terjerat utang kepada tauke dengan konsekuensi mereka harus menjual hasil 
tangkapannya dengan harga yang ditentukan oleh tauke. 

Kondisi kemiskinan yang dialami nelayan kecil dan buruh nelayan 
direspon berbeda-beda oleh keluarga mereka. Misalnya ada keluarga nelayan 
yang melibatkan anggota keluarga (istri dan anak-anak) untuk membantu 
mencari nafkah, ada yang mengirimkan angota keluarga bekerja ke luar desa 
bahkan ke luar negeri, dan ada sebagian yang pasrah menerima kondisi 
kemiskinan tersebut.

C. Pola Nafkah Ganda Keluarga Nelayan
Pola nafkah ganda didefinisikan sebagai proses-proses di mana rumah 

tangga membangun suatu kegiatan dan kapabilitas dukungan sosial yang 
beragam untuk survival atau bertahan hidup dan untuk meningkatkan taraf 
hidupnya”. Mengacu kepada pendapat Scoones dalam Sumarti (2007), 
terdapat tiga strategi nafkah yang berbeda yang dilakukan penduduk pedesaan, 
yaitu: (1) intensifikasi atau ekstensifikasi pertanian, (2) diversifikasi nafkah, 
dan (3) migrasi (keluar) berupa perpindahan dengan sukarela/sengaja atau 
tidak.

Tindakan ekonomi yang merupakan hasil dari proses yang dilakukan 
individu dan rumah tangga dalam proses relasi sosial yang sedang berlangsung. 
Sebagai sebuah tindakan sosial, maka tindakan ekonomi selalu melibatkan 
makna dan memerhatikan kekuasaan (sumbangan Weber), dan selalu 
melekat dalam jaringan hubungan interpersonal antar aktor (sumbangan 
Granovetter), serta di dorong oleh kepentingan sebagai kekuatan mendasar 
yang didefinisikan secara sosial (sumbangan Swedberg). Bila mengacu kepada 
Swedberg (2003), dapat dikemukakan beberapa proposisi sebagai berikut, 
bahwa: (1) tindakan ekonomi selalu didorong oleh suatu kepentingan sebagai 
kekuatan mendasar, (2) kepentingan merupakan fenomena sosial yang 
didefinisikan secara sosial, (3) kepentingan direalisasikan melalui relasi sosial. 

Melalui proposisi inilah bisa dipakai untuk memaknai bagaimana rumah 
tangga miskin nelayan melakukan tindakan ekonomi berupa pola nafkah 
ganda sebagai salah satu strategi menyiasati serba kekurangan sumber daya 
yang melilit mereka dan berujung pada kemiskinan. Strategi pola nafkah 
ganda ini terjadi pada sektor produksi dan sektor non-produksi. Di sektor 
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produksi, rumah tangga pedesaan di Indonesia menerapkan pola nafkah 
ganda sebagai bagian dari strategi ekonomi. Sejumlah anggota keluarga usia 
kerja terlibat mencari nafkah di berbagai sumber, baik di sektor pertanian 
maupun luar pertanian, dalam kegiatan usaha sendiri maupun sebagai buruh 
(White, 1976; Sayogyo, 1978). Bagi rumah tangga miskin, arti pola nafkah 
ganda itu adalah strategi hidup, di mana sektor luar pertanian merupakan 
sumber nafkah penting untuk menutup kekurangan dari sektor pertanian.

Karena keterbatasan penguasaan sumber daya produksi selain tenaga 
kerja, maka pola nafkah ganda pada keluarga miskin berarti pemanfaatan 
potensi tenaga kerja rumah tangga secara optimum. Wanita seperti juga 
pria, memiliki peran yang sangat penting sebagai pencari nafkah di dalam 
dan di luar pertanian. Wanita tidak hanya terlibat dalam kegiatan reproduksi 
yang tidak langsung menghasilkan pendapatan, tetapi juga dalam kegiatan 
produksi yang langsung menghasilkan pendapatan (White, 1976; Hart, 1986; 
Pudjiwati Sajogyo, 1983). Pada rumah tangga miskin, peranan wanita mencari 
nafkah (produksi) itu lebih nyata dibandingkan pada rumah tangga lapisan 
menengah dan atas yang lebih kaya (Hull, 1976; Hart, 1986).

D. Bentuk Strategi Nafkah Keluarga Nelayan
Dalam kegiatan sektor produksi, terdapat gejala pembagian kerja antara 

pria dan wanita anggota rumah tangga nelayan miskin. Pria terutama bekerja 
dalam kegiatan perikanan laut (80% responden), sedangkan wanita terutama 
dalam kegiatan pengolahan hasil laut/tani (42%) dan perdagangan (26%). Hal 
ini memberikan petunjuk bahwa dalam perekonomian rumah tangga nelayan 
miskin, pria lebih terlibat terutama pada tahap produksi (penangkapan ikan), 
sedangkan wanita pada tahap pascaproduksi (pengolahan dan pemasaran 
ikan). Hal ini di dukung oleh fakta bahwa kegiatan ekonomi wanita itu 
terutama berkenaan dengan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan laut. 
Penelitian lain (Mubyarto dkk, 1984; Sitorus dkk, 1992; Indrawasih, 1993), 
kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan cenderung menjadi 
domain wanita.

Selain itu, anggota rumah tangga nelayan juga terlibat dalam kegiatan 
pertanian dan perikanan laut sebagai pekerjaan pendukung terpenting dalam 
ekonomi rumah tangga, baik oleh pria (54 %) maupun wanita (42 %). Hal ini 
menunjukkan pada gejala nafkah ganda pada rumah tangga nelayan miskin. 



Sosiologi Pedesaan: Teoretisasi dan Perkembangan Kajian Pedesaan Di Indonesia104

DUM
M

Y

Gejala pembagian kerja antara pria dan wanita mengindikasikan pentingnya 
koordinasi dalam alokasi tenaga kerja rumah tangga agar dapat menjalankan 
strategi nafkah ganda dengan hasil optimal. 

Dari perbandingan strategi nafkah ganda antar rumah tangga nelayan 
miskin, ditemukan beberapa perbedaan antara nelayan kecil dan buruh 
nelayan. Pertama, dalam hal kegiatan perikanan laut, pria anggota rumah 
tangga nelayan kecil terutama bekerja pada usaha sendiri (69%), sedangkan 
pria anggota rumah tangga buruh nelayan terutama sebagai buruh nelayan 
(68%). Kedua, wanita anggota rumah tangga nelayan kecil memiliki pola 
keterlibatan ekonomi yang relatif berbeda dari wanita anggota rumah tangga 
buruh nelayan. Wanita nelayan kecil terlibat secara relatif berimbang dalam 
kegiatan pengolahan hasil laut, tani dan perdagangan, khususnya perdagangan 
ikan hasil tangkapan suami mereka. Sedangkan wanita buruh nelayan terlibat 
terutama dalam kegiatan pengolahan hasil laut/tani, karena pasar untuk 
produk olahan lebih terbuka dibanding pasar ikan basah yang mengandalkan 
pasar ikan lokal. Baik wanita nelayan kecil maupun wanita buruh nelayan, 
umumnya bekerja dengan status usaha sendiri.

Mengenai pilihan jenis pekerjaan pria dan wanita anggota rumah tangga 
nelayan miskin didasarkan pada beragam alasan yaitu; keterampilan, jaminan 
sumber nafkah, tingkat upah baik, kesesuaian waktu. Alasan yang paling 
sering disorot adalah alasan “sesuai keterampilan” dan “jaminan sumber 
hidup”. Hal ini menarik, karena dalam kenyataannya kegiatan ekonomi yang 
ditekuni nelayan miskin hanya mampu memberi hasil untuk menjamin nafkah 
pada taraf “bertahan hidup” (survival). Berarti keterampilan yang mereka 
kuasai tidak cukup memadai sebagai modal untuk memasuki jenis kegiatan 
ekonomi yang memberikan hasil lebih baik.

Alasan “jaminan sumber nafkah” sendiri mengandung makna “biar kecil 
asal rutin”. “Tingkat upah yang baik” belum menjadi alasan terpenting dalam 
pilihan kerja, khususnya bagi para buruh. Seorang istri nelayan adakalanya 
bekerja dengan imbalan sangat rendah pada sebuah rumah tangga nelayan 
kaya (juragan) untuk menjamin kelanggengan pekerjaan suaminya sebagai 
buruh pada nelayan kaya itu. Dengan demikian, pilihan-pilihan kerja pada 
keluarga nelayan sering kali bukan hanya didasarkan alasan ekonomi semata 
melainkan juga harus mempertimbangkan alasan sosiologis.
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Dalam hal istri terlibat bekerja, keputusan selalu diambil bersama (antara 
suami istri), sedangkan keputusan kerja suami sebagai nelayan atau buruh 
nelayan memang sudah menjadi keputusan turun temurun (given), sehingga 
istri tidak perlu mempersoalkannya lagi. Namun, pilihan kerja istri perlu 
disesuaikan dengan suami. Hal ini di dasarkan kepada alasan tradisional 
bahwa izin kerja istri ada di tangan suami sebagai kepala rumah tangga.

Karena syarat bagi istri untuk bekerja tergantung kepada suami, hal 
ini memberi implikasi pada pembatasan ruang pilihan jenis kerja bagi 
istri yang umumnya hanya berkisar pada pekerjaan “sekitar rumah” yang 
umumnya juga memberikan hasil atau imbalan yang kecil. Hal ini memberi 
kesan bahwa peranan wanita dalam ekonomi rumah tangga itu berlangsung 
dalam semangat ”bertahan hidup”(survival) dan bersifat “penyengsaraan ” 
(miserisasi). (Sitorus, 1994). Artinya, peran ekonomi wanita itu dimaksudkan 
untuk menjamin kelangsungan ekonomi rumah tangga setidaknya pada 
taraf bertahan hidup. Namun hal itu harus ditempuh wanita lewat proses 
“penyengsaraan diri”, yaitu melalui jam kerja yang panjang dengan imbalan 
yang terlalu rendah. 

E. Analisis Kasus: Strategi Nafkah Keluarga Nelayan di Desa 
Cikahuripan, Sukabumi
Desa Cikahuripan memiliki luas 702 Ha, morfologi Cikahuripan 

bervariasi mulai pantai, dataran rendah berupa persawahan dan permukiman, 
perbukitan yang diusahakan sebagai lahan perkebunan, sampai pegunungan 
yang merupakan hutan milik pemerintah (Perum Perhutani). Batas 
administrasi Desa Cikahuripan sebelah Utara berbatasan dengan Desa 
Gunung Tanjung, Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, Barat dengan 
Desa Pasir baru, dan Timur dengan Desa Cisolok, yang sekaligus merupakan 
Ibu kota Kecamatan Cisolok. 

Wilayah Pelabuhan Ratu memiliki curah hujan tahunan yang cukup tinggi 
yaitu 2.565 mm per tahun, dengan rata-rata curah hujan bulanan antara 
84 -376 mm. Berdasarkan curah hujan tersebut, musim hujan berlangsung 
antara bulan November hingga April. Pada bulan-bulan tersebut, curah hujan 
mencapai 1.662 mm atau hampir mencapai 71 % dari curah hujan bulanan 
(BLH Kabupaten Sukabumi, 2003). Kondisi curah hujan ini sangat berperan 
penting terhadap persediaan air bagi kepentingan domestik (air minum, MCK) 
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dan mata pencaharian penduduk khususnya yang bergerak dalam pertanian, 
karena air tersedia hampir sepanjang tahun. 

Wilayah Pelabuhan Ratu memiliki Iklim muson dan dipengaruhi oleh 
pola angin musim Barat dan angin musim Timur. Secara umum, angin 
biasanya berhembus ke arah Barat – Barat Daya selama musim Timur. Selama 
periode ini angin berhembus sangat kencang dengan kecepatan 20 m/detik. 
Sedangkan pada musim Barat, angin berhembus ke arah Timur – Tenggara, 
kecepatan angin bervariasi dari lemah sampai sedang dengan kecepatan angin 
sampai 10 m/detik. Kecepatan angin tertinggi terjadi antara bulan Agustus-
Desember yaitu mencapai lebih dari 20 km/jam. (Data Statsiun Klimatologi 
Maranginan Tahun 1985-1991).

Penduduk Desa Cikahuripan sebanyak 5.981 jiwa, terdiri laki-laki 2.986 
jiwa, dan perempuan 2.995 jiwa. Sedangkan kepala keluarga terdapat 1529 KK. 
Penduduk Desa Cikahuripan mayoritas beretnis Sunda, penduduk pendatang 
hanya beberapa orang saja yaitu Jawa 41 orang, dan Bugis 1 orang. Mereka 
umumnya sebagai nelayan, dan tukang bakso. Seluruh penduduk beragama 
Islam.

Aksesibilitas Desa Cikahuripan sangat tinggi, jarak ke kota Kecamatan 
relatif dekat hanya berjarak ± 2 km, dan jarak ke ibukota Kabupaten yaitu 
Kota Pelabuhan Ratu hanya ± 18 km. Sarana transportasi pada daerah ini 
sudah lengkap, untuk angkutan umum terdapat angkutan pedesaan dan 
perkotaan yang menghubungkan desa dengan kota Cisolok-Pelabuhan Ratu, 
bahkan desa Cikahuripan dilalui angkutan antar provinsi yaitu kendaraan 
umum yang menghubungkan Pelabuhan Ratu sampai kecamatan Bayah di 
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. 

Fasilitas sosial yang dimiliki Desa Cikahuripan berupa; 2 SD Negeri, 1 
Madrasah Ibtidaiyah, sedangkan SMP/sederajat dan SMA/sederajat hanya 
tersedia di ibu kota kecamatan yaitu Cisolok yang berjarak hanya kurang lebih 
2 km dari desa. Pekerjaan penduduk di desa ini sangat bervariasi, lengkapnya 
dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini.
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Tabel 1. Mata Pencaharian Penduduk Desa Cikahuripan

No Mata Pencaharian Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nelayan
Petani pemilik
Buruh tani
Buruh migran luar negeri
PNS
Pengrajin, pedagang
Peternak
Montir
Dokter
Polri
Pensiunan
Pengusaha kecil+menengah
Pembantu rumah tangga
Dukun bayi
Dosen Swasta

1.425
113
558
131
32
17
13
15
1
3
6

21
15
3
1

Jumlah 2.355
Sumber: Potensi Desa Cikahuripan, 2009.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur kepala keluarga buruh 
nelayan berada pada kelompok umur produktif penuh yaitu sebesar 30 persen 
berumur antara 36-40 tahun, 23 persen berusia 31-35 tahun, sisanya berusia 
20-25 dan 26-30 tahun masing-masing 4 dan 3 persen. Besarnya persentase 
penduduk nelayan yang berusia muda menunjukkan bahwa bekerja di laut 
sebagai nelayan sangat berat dengan demikian hanya dapat dilakukan oleh 
laki-laki berusia muda yang tenaganya masih kuat. Hal ini tercermin dari 
rentangan usia kepala keluarga yang menjadi nelayan di atas usia 40 tahun 
semakin sedikit yaitu 10 persen berusia 41-45 tahun dan usia 46-50 tahun, 
bahkan untuk kepala keluarga yang berusia di atas 50 tahun hanya 3 persen 
(1 orang) yang masih menekuni pekerjaan sebagai nelayan.

Besar kecilnya anggota sebuah keluarga akan memengaruhi terhadap 
pola pengaturan konsumsi, produksi sebuah keluarga. Pada keluarga buruh 
nelayan, memiliki jumlah anak banyak masih dianggap sesuatu yang wajar. 
Hal ini terlihat dari jumlah anggota keluar garesponden. Sebesar 53 persen 
memiliki jumlah anggota keluarga sebesar 5-6 orang, terdiri dari ayah, ibu 
dan 3-4 orang anak. Bahkan masih terdapat keluarga nelayan yang memiliki 
anak lebih dari 6 orang, yaitu sebesar 27 persen atau 8 keluarga. Alasan ini 
dapat diterima karena nilai anak, terutama anak laki-laki bagi keluarga nelayan 
diharapkan dapat lebih cepat membantu ekonomi keluarga.
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Namun demikian, banyaknya jumlah anak pada keluarga nelayan 
berbanding terbalik dengan tingkat pendidikan mereka. Padahal pendidikan 
memegang penting dalam kehidupan seseorang, dan biasanya terkait dengan 
mata pencaharian dan pendapatan. Pada nelayan di Dusun Citiis, Cikahuripan 
sebagian besar hanya berpendidikan SD/sederajat yaitu 57 persen, bahkan 
masih terdapat nelayan yang tidak tamat SD/sederajat yaitu 33 persen dan 
hanya 10 persen saja nelayan yang berpendidikan SLTP/sederajat. Mengenai 
rendahnya tingkat pendidikan, mereka mengungkapkan karena kendala biaya 
dan budaya. Sejak kecil, seorang anak laki-laki sudah terbiasa membantu 
ayahnya untuk bekerja di laut, sehingga banyak di antara mereka yang tidak 
termotivasi untuk melanjutkan sekolah. Bagi nelayan, yang penting bisa 
membaca, menulis sudah cukup memadai untuk bekerja sebagai nelayan .

Seorang nelayan umumnya sudah sejak kecil mengenal laut, mereka 
membantu orang tuanya sejak usia sekolah (7-12). Hal ini menyebabkan 
pengalaman menjadi nelayan merupakan modal penting, artinya semakin 
lama mereka bekerja di laut, maka keterampilan dan pengalaman semakin 
bertambah. Nelayan di Dusun Citiis sebagian besar sudah menjadi nelayan 
lebih dari 20 tahun (66 %), antara 10-19 tahun (24 %), dan hanya 10 persen 
saja dari nelayan yang memiliki pengalaman kurang dari 10 tahun.

F. Menimbang Pendapatan Keluarga Nelayan: Sebuah Adaptasi 
Ekologis Rumah tangga Nelayan
Pendapatan kepala keluarga nelayan Dusun Citiis termasuk ke dalam 

kategori rendah, 53 % dari nelayan memiliki penghasilan Rp 250.000-Rp 
500.000 per bulan, 20 % dari nelayan memiliki pendapatan antara Rp 500.000-
Rp 1.000.000, 13 % memiliki pendapatan kurang dari Rp 250.000, dan 
hanya 13 % dari nelayan yang memiliki pendapatan lebih dari 1.000.000 per 
bulan. Rendahnya pendapatan nelayan berakibat kepada rendahnya kualitas 
kehidupan mereka, dengan demikian, mengerahkan anggota keluarga seperti 
anak-anak dan istri merupakan salah satu strategi untuk bisa bertahan hidup 
sehari-hari. Hal ini terlihat dari pekerjaan istri nelayan, di mana semua 
istri nelayan bekerja membantu ekonomi keluarga. Mereka bekerja sebagai 
pengolah ikan asin, pindang (47%), menjadi pedagang makanan dan pakaian 
secara keliling (27%), membuka warung kecil-kecilan (20%) dan menjadi 
buruh pada industri rumah tangga sebanyak 7%. Bahkan terdapat salah 
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seorang istri nelayan yang pernah bekerja sebagai TKW di Arab Saudi dan 
berhasil membeli perahu yang sekarang dipakai suaminya untuk melaut.

Pentingnya peran istri dalam menyelamatkan ekonomi keluarga terutama 
pada waktu musim paceklik, terlihat dari penghasilan istri yang bekerja. 
Sebesar 77% istri buruh nelayan berpendapatan antara Rp 250.000-Rp 
500.000 per bulan, 3% berpenghasilan kurang dari Rp 250.000 per bulan, 
bahkan terdapat istri yang berpenghasilan antara Rp 500.000-Rp 1.000.000 
per bulan yaitu sebanyak 4%. Data ini menunjukkan betapa istri buruh 
nelayan yang bekerja berperan penting dalam mencukupi berbagai kebutuhan 
keluarga sehari-hari. Penghasilan istri nelayan relatif tetap setiap bulan. 

Beratnya beban kerja istri nelayan, terlebih-lebih bagi mereka yang 
berperan ganda terlihat dari curahan alokasi waktu atau jam kerja. Sebesar 
67 persen istri nelayan yang memiliki warung dan mengolah ikan asin, ikan 
pindang mengaku bahwa jam kerja mereka tidak terbatas, bagi mereka yang 
bekerja sebagai buruh pada pengolahan abon ikan bekerja sampai 4 jam per 
hari, sedangkan bagi mereka yang bekerja sebagai pedagang makanan jajanan 
dan masakan matang secara berkeliling, bekerja antara 5-8 jam per hari.

G. Eksistensi dan Peran Istri Nelayan: Pertautan Strategi Nafkah 
Keluarga
Dalam keluarga nelayan terdapat fenomena yang menarik mengenai 

perbedaan peran istri buruh nelayan dengan istri nelayan kaya (juragan). 
Istri nelayan kaya sebagian bekerja dengan cara berjualan barang kebutuhan 
sehari-hari berupa toko bahan pangan, kelontong, dan peralatan melaut 
seperti pancing, jaring, bensin. Eksistensi dan peran istri buruh nelayan di 
Dusun Citiis, Cikahuripan terlihat dalam hal pengaturan belanja pangan, 
sandang, perlengkapan rumah tangga, pengasuhan dan pendidikan anak, dan 
pengaturan simpanan atau tabungan. 

Pengaturan belanja pangan keluarga sepenuhnya diserahkan kepada istri, 
hal ini merupakan suatu hal yang biasa terjadi pada masyarakat Indonesia 
di mana dalam hal manajemen keuangan biasanya diserahkan kepada pihak 
istri. Hal ini diakui salah seorang informan yang mengatakan : “ ...... ari 
kanggo balanja sadidinten mah, sadayana kumaha abdi, bapana mah masihan artosna 
wungkul. Kitu oge upami kenging, da sakapeung mah tara kenging artos sama sakali, 
malah mah kedah nambut ka nu gaduh parahu ....”. Artinya kurang lebih sebagai 
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berikut: “.... untuk belanja sehari-hari, semuanya bagaimana saya, bapak 
hanya memberikan uang, itu pun kalau dapat, karena kadang-kadang tidak 
membawa uang sama sekali, bahkan harus meminjam kepada pemilik perahu 
...”

Dalam hal belanja pakaian seorang istri biasanya hanya membeli pakaian 
untuk anak-anak dan dirinya, sedangkan untuk pakaian suami sering kali 
para suami membeli pakaiannya sendiri. Membeli pakaian dilakukan hanya 
satu satu tahun sekali, yaitu ketika mau hari Raya Idul Fitri, atau ketika 
ada keluarga mau mengadakan acara hajatan. Peran istri dalam belanja 
perlengkapan rumah tangga juga masih cukup dominan, hal ini terlihat dari 
pengakuan para istri buruh nelayan. Sebanyak 80 persen mengaku bahwa 
urusan membeli perlengkapan rumah tangga diserahkan kepada mereka, 
hanya 20 persen saja yang mengaku pembelian keperluan rumah tangga 
berdasarkan kesepakatan dengan suami. Para suami dilibatkan dalam hal 
pembelian barang-barang yang harganya mahal dan membelinya di toko yang 
letaknya jauh dari desa.

Pengasuhan dan pendidikan anak dalam keluarga memegang peran 
penting terhadap keberhasilan anak di masa depan. Bagi keluarga buruh 
nelayan, pengasuhan dan pendidikan anak sepenuhnya menjadi tanggung 
jawab istri. Hal ini terlihat dari tangung jawab untuk memandikan, mengasuh, 
memberi makan anak yang masih kecil. Tugas mengantar anak ke sekolah 
dan mengambil rapor anak, semuanya dilakukan oleh istri, sekalipun para 
suami mereka sedang tidak melaut dan ada di rumah. Menurut para istri, 
suami mereka hanya kadang-kadang saja memberikan nasihat kepada anak 
mereka ketika seorang anak berbuat nakal. Satu hal yang sudah menjadi tradisi 
bagi keluarga di pedesaan bahwa anak-anak sejak kecil sudah dibiasakana 
membantu keluarga. Bagi anak perempuan, tugasnya mengasuh dan menjaga 
adik-adiknya, membantu berjualan, bagi anak laki-laki yang sudah berumur 10 
tahun sering kali diajak ke laut. Kebiasaan melibatkan anak untuk membantu 
keluarga menjadi tantangan bagi dunia pendidikan, karena pendidikan anak-
anak nelayan sering kali terancam mengalami putus sekolah.

Bagi keluarga nelayan, terutama keluarga buruh nelayan yang tergantung 
kepada musim dan penghasilannya tidak menentu, salah satu strategi untuk 
bertahan adalah dengan cara melakukan strategi pola nafkah ganda dan 
menabung pada waktu mendapatkan banyak ikan hasil tangkapan. Semua 
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responden mengaku bahwa kalau mereka sedang punya uang berlebih, uang 
tersebut dibelikan perabotan rumah tangga, alat elektronik, dan membeli 
perhiasan emas berupa cincin, gelang, kalung. Perhiasan fungsinya bukan 
sekadar untuk dipakai sehari-hari, tetapi lebih berfungsi sebagai tabungan 
pengaman yang bisa dijual pada waktu keluarga membutuhkan uang. Semua 
responden mengaku tidak pernah menabung ke lembaga keuangan seperti 
Bank atau Kantor Pos dengan alasan lebih aman kalau mereka memiliki 
simpanan barang dalam bentuk emas yang mudah di jual dan harganya lebih 
menguntungkan.

Bagi keluarga yang tidak memiliki simpanan, jika mereka membutuhkan 
uang tunai sering kali meminjam kepada juragan pemilik perahu. Pinjaman 
tersebut dibayar dengan cara dipotong dari hasil tangkapan, sebagian dari 
keluarga buruh nelayan mengaku sering kali meminjam kepada Bank keliling 
(di desa Cikahuripan terkenal dengan singkatan ‘Bangke’). Alasan mereka 
meminjam uang kepada Bank keliling karena mudah, tidak memerlukan 
berbagai persyaratan, dan dapat dibayar secara angsuran harian.

H. Penutup 
Peranan perempuan buruh nelayan, khususnya yang berstatus sebagai 

istri nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya nelayan 
di Desa Cikahuripan sangatlah nyata. Mereka berperan ganda yaitu sebagai 
ibu rumah tangga yang harus mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga 
seperti memasak, mencuci, mengasuh dan mendidik anak, juga bekerja 
mencari nafkah bagi keluarga mereka. Penghasilan para istri bahkan menjadi 
katup penyelamat ekonomi keluarga, karena penghasilan mereka cukup besar 
dan rutin setiap bulan, sedangkan penghasilan suami mereka serba tidak 
menentu, karena pekerjaan nelayan tergantung kepada musim. 

Sebagian besar istri buruh nelayan bekerja dalam pembuatan ikan 
asin, ikan pindang, membuka warung, menjadi pedagang makanan dan 
pakaian secara keliling, dan menjadi buruh pembuatan abon ikan. Strategi 
lain yang dilakukan keluarga buruh nelayan yaitu dengan cara melibatkan 
anak perempuan dalam pengasuhan dan penjagaan anak yang masih kecil 
dan membantu berjualan, sedang bagi anak laki-laki membantu pekerjaan 
yang terkait dengan aktivitas nelayan, bahkan banyak anak laki-laki yang 
sudah berumur 10 tahun ikut melaut. Hal ini menjadi tantangan bagi dunia 
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pendidikan, karena mereka terancam putus sekolah atau drop out pada saat 
pemerintah sedang gencar menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

Dalam hal pembagian kerja dan alokasi kerja terdapat ketimpangan 
antara peran dan tugas suami dengan istri. Terdapat kecenderungan bahwa 
para suami kurang perduli dengan pekerjaan rumah tangga sehari-hari dan 
pendidikan anak. Dengan demikian eksistensi dan peran serta perempuan 
buruh nelayan khususnya yang berstatus sebagai istri dalam meningkatkan 
kesejahteraan keluarga di Dusun Citiis Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok 
sangat besar. Mereka terlibat dalam kegiatan domestik di dalam rumah 
sekaligus sebagai pencari nafkah yang tidak bisa dikategorikan sebagai 
membantu mencari nafkah tambahan, karena penghasilan mereka cukup 
besar dan lebih rutin jika dibandingkan dengan penghasilan suami mereka 
yang bekerja sebagai buruh nelayan dengan pendapatan yang sering kali 
tidak menentu. 

Dengan demikian peran ganda perempuan istri nelayan, pembagian 
kerja dan alokasi kerja suami istri, menabung, membeli perabut rumah, 
barang elektronik dan perhiasan emas, pada realitasnya merupakan adaptasi 
ekologis para nelayan sebagai upaya strategi bertahan. Di samping itu, 
juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari strategi nafkah keluarga. 
Pertautan keduanya menganalogikan bahwa keluarga nelayan embeddedness 
dengan daya dukung lingkungan (ekologis) dan kelembaman ekonomi dalam 
dialektika kehidupannya.
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[Halaman ini sengaja dikosongkan]



A. Pengantar
Lebih dari separuh penduduk miskin di negara berkembang, termasuk 

Indonesia berada di pedesaan. Fenomena lebih miskinnya masyarakat 
pedesaan daripada masyarakat kota menguatkan tingginya angka kemiskinan 
dan migrasi. Realitas ini, pada gilirannya mendorong masyarakat pedesaan 
untuk melakukan migrasi. Tujuannya ialah untuk “survival strategy” dan 
meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga (Ellis, 2000; dan Dharmawan, 
2008). Dari setting historis ini, migrasi masyarakat pedesaan menjadi pilihan 
alternatif yang semakin masif.

Kondisi tersebut membawa dampak bagi daerah yang ditinggalkan.
Pertama, ketiadaan tenaga kerja di sektor pertanian yang pada gilirannya 
menyebabkan tidak terpelihara dan tidak produktifnya lahan pertanian. 
Kedua, berkurangnya penduduk desa usia produktif. Desa hanya ditinggali 
oleh orang-orang lansia. Ketiga, rusaknya rumah-rumah tanpa hunian.
Keempat, tidak tumbuhnya kegiatan ekonomi di pedesaan, terutama ekonomi-
ekonomi kreatif yang berbasis komunitas dan menjadi andalan pedesaan.
Kenyataan ini tentunya mengindikasikan bahwa migrasi membawa dampak 
yang signifikan bagi keberlangsungan pembangunan di pedesaan.

Berdasarkan latar belakang ini, maka tulisan ini berusaha menjelaskan 
pembahasan: (1) Migrasi Internasional dalam Tinjauan Lee, Ravenstein, 

DILEMA MIGRASI INTERNASIONAL: 
ANTARA KESEJAHTERAAN SEMU 

DAN DEVOLUSI PEDESAAN
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Shryock dan Siegel; (2) Migrasi Internasional dalam Tinjauan Rasionalitas 
Weber dan Embeddedness-Garovetter; (3) Migrasi Internasional dalam Tinjauan 
Teori Kesejahteraan; (4) Analisis Kasus di Desa Nagarajaya, Ciamis; (5) 
Rasionalitas Bermigrasi Perempuan Pedesaan Ciamis; (6) Penggunaan 
Remiten Para Migran; (7) Dampak Migrasi: Kesejahteraan Semu dan Devolusi 
Pedesaan; dan (8) Menumbuhkan Ekonomi Kreatif di Pedesaan: Upaya-Upaya 
Meminimalisasi Migrasi.

B. Migrasi Internasional dalam Tinjauan Lee, Ravenstein, Shryock 
dan Siegel
Menurut Lee (1992) dalam arti luas migrasi adalah perubahan tempat 

tinggal secara permanen atau semi permanen. Rusli (1996: 136) menjelaskan 
bahwa migrasi merupakan suatu gerak penduduk geografis, spasial, atau 
territorial antara unit-unit geografis yang melibatkan perubahan tempat 
tinggal yaitu dari tempat asal ke tempat tujuan.  Lanjutnya, ada dua jenis 
migrasi yaitu migrasi internal dan migrasi internasional.

Dalam konteks ini migrasi internasional adalah perpindahan penduduk 
dengan tujuan untuk menetap dari suatu negara ke negara lain. Migrasi 
internasional menurut Shryock dan Siegel (dalam Lucas et.al, 1984: 99) 
bisa terjadi dengan berbagai tipe perpindahan seperti: penaklukan, invasi, 
penjajahan, pemindahan secara paksa, dan pengungsi. Akan tetapi dalam 
konteks kekinian migrasi internasional juga dapat terjadi dalam rangka 
menjalin kerja sama antar negara terutama dalam hal kerja sama perdagangan 
dan pengiriman tenaga kerja.

Ditinjau dari konteks teorinya, teori migrasi bemula dari karya Ravenstein 
(1885:167-235). Dalam teorinya, Ravenstein menggagas tujuh (7) hukum 
terjadinya migrasi yaitu: (1) arus migrasi terbesar umumnya berjarak pendek; 
(2) migrasi terjadi secara bertahap-tahap dari desa, ke kota kecil, kota besar; 
(3) setiap proses dispersi adalah kebalikan dari proses absorpsi secara sama; 
(4) setiap arus migrasi masuk dikompensasi oleh arus migrasi keluar; (5) 
migran jarak jauh umumnya menuju pusat-pusat perdagangan dan industri; 
(6) penduduk kota kecil kurang migratory dibandingkan dengan penduduk 
desa, (7) perempuan lebih migratory dibandingkan dengan laki-laki.

Lee (1992) mengungkapkan bahwa faktor yang melatarbelakangi migrasi 
tenaga kerja ke daerah tujuan adalah faktor makro yang lebih dikenal dengan 
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daya tarik (pull factor) di daerah tujuan dan daya dorong (pull factor) dari daerah 
asal. Sampai saat ini, motif ekonomi dipandang sebagai faktor pendorong 
utama bagi seseorang untuk melakukan mobilitas (Lee, 1992). Seseorang 
melakukan mobilitas disebabkan oleh adanya motivasi tertentu, ketimpangan 
perkembangan ekonomi antar daerah, secara rasional akan mendorong 
penduduk untuk melakukan mobilitas, dengan harapan di daerah baru akan 
memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik.

C. Migrasi Internasional dalam Tinjauan Rasionalitas Weber dan 
Embeddedness-Garovetter
Pemikiran Weber mengenai tindakan ekonomi yang rasional (rational 

action) sesungguhnya tidak hanya sekadar mencerminkan fenomena 
ekonomi semata, tetapi selalu melibatkan apa yang disebut Smelser dan 
Swedberg(1994) sebagai “Fenomena yang relevan secara ekonomi” dan 
“Fenomena yang dikondisikan secara ekonomi”. Pandangan Weber tersebut 
pada dasarnya mengindikasikan pemahaman dan tindakan ekonomi yang 
melekat dengan logika sosiologi. Terkait hal tersebut, tradisi Weberian 
mempelajari tindakan ekonomi yang berorientasi sosial, yaitu suatu tindakan 
yang didorong oleh kepentingan ekonomi dan diorientasikan pada aktor lain 
berdasarkan pertimbangan yang bukan motif ekonomi semata-mata tetapi 
bisa dipengaruhi juga habits, berupa kebiasaan-kebiasaan dan tradisi, dan 
emosi atau perasaan. Menurut Weber, ketiga aspek tersebut adalah faktor 
penggerak ekonomi terpenting dari individu dalam kegiatan ekonomi.

Konsep “social embeddedness” dibangun oleh kritik Mark Granovetter 
(1992) mengenai suatu pendekatan “pasar” yang murni terhadap tindakan 
ekonomi. Perspektif sosiologis tersebut telah diperkuat oleh introduksi dan 
penggunaan konsep-konsep “modal sosial” (Bordieau, 1990:67), penekanan 
terhadap kekuatan prediktif peubah-peubah kontekstual sebagai tambahan 
terhadap karakteristik-karakteristik individual (Wellman and Wortley, 1990), 
dan penelitian ekstensif mengenai struktur dan dinamika jaringan sosial 
(Marsden ,1990) serta ahli-ahli lainnya.

Pengkajian Granoveter mengenai konsep “embeddedness” merupakan suatu 
manifesto bagi mereka yang warna pikiran sosiologisnya telah membawa 
untuk mempertanyakan analisis individualistik fenomena tertentu, seperti 
pencapaian sosio-ekonomis dan argumen-argumen kulturalistik yang 
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kadangkala diminta oleh para pakar ekonomi neoklasik, ketika perspektif 
mereka sendiri tidak bisa menjelaskan sepenuhnya fenomena tindakan 
ekonomi yang sedang terjadi. 

Konseptualisasi tindakan dari Granovetter lebih melihat faktor “makro” 
sosial eksternal sebagai penentu keputusan sebuah tindakan. Tiga proposisi 
(statement of belief) utama dalam analisis sosiologi ekonomi yang penting untuk 
memahami tindakan ekonomi individu yaitu: (1) tindakan ekonomi adalah 
bentuk dari tindakan sosial (economic action is a form of social action). Tindakan 
ekonomi adalah bagian keseluruhan tindakan individu dalam membina 
kehidupan sosial dalam masyarakat, (2) tindakan ekonomi terbentuk karena 
bekerjanya kekuatan-kekuatan faktor sosial yang bekerja secara terus-menerus 
(economic action is socially situated), artinya bahwa tindakan ekonomi tidak pernah 
terbebas oleh kekuatan-kekuatan sosial, politik, ikatan emosional, kekuasaan dan 
budaya, dan (3) kelembagaan ekonomi adalah wujud konstruksi sosial, sehingga 
ia tidak akan pernah lepas dari konteks ideologi yang dianut oleh sistem sosial, di 
mana kelembagaan tersebut diberlakukan (social institutions are social constructions). 
Artinya, kelembagaan ekonomi yang terbentuk selalu merepresentasikan 
“wilayah budaya” sistem sosial di mana kelembagaan itu berada.

D. Migrasi Internasional dalam Tinjauan Teori Kesejahteraan
Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan 

sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari 
empat indikator yaitu: (1) rasa aman (security), (2) kesejahteraan (welfare), 
(3) kebebasan (freedom),  dan (4) jati diri (identity). Sementara itu, bagi 
Todaro (2003) kesejahteraan dapat dilihat dari tingkatannya, menurutnya 
kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan 
dari tingkat hidup masyarakat.Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan 
terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan 
tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.

Permasalahan migrasi internasional, bila meminjam konsepsi Nasikun 
dan Todaro sejauh ini belum menunjukkan terpenuhinya hak atas kebutuhan 
dasarnya secara layak karena belum memperoleh penghargaan, kebutuhan 
yang layak, kebebasan, pemartabatan manusia. Akibatnya, masih ada warga 
negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak 
dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Dengan kata lain, 
migrasi masih menyajikan realitas semu tentang kesejahteraan.
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E. Analisis Kasus di Desa Nagarajaya, Ciamis
‘Wal tandzur nafsun maqaddamad liqad’ (al-Hasr:18), ingatlah sejarahmu, 

untuk hari esokmu. Kutipan ayat di atas memberikan makna mendalam 
kepada kita bahwa sejarah adalah sesuatu yang urgen dalam kehidupan 
manusia. Ia merupakan peta sosial yang dapat membantu kita dalam 
membaca realitas historis dan dinamika suatu masyarakat. Begitupun dengan 
konteks historis Desa Nagarajaya. Dilihat dari asal kata, nama ‘Nagarajaya’ 
bermakna kejayaan, masyarakat yang kokoh dan mempunyai persatuan yang 
kuat terutama di bidang agama, kegiatan kemasyarakatan, dan kehidupan 
ekonomi yang lebih baik.

Sumber: Foto Diambil Tahun 2012.

Gambar 1. Balai Desa Nagarajaya

Secara administratif, Desa Nagarajaya merupakan salah satu desa 
pemekaran dari Desa induk Nagarapageuh yang kemudian dimekarkan 
menjadi tiga desa, yaitu Desa Nagarapageuh, Nagarajaya, dan Nagarajati.
Desa Nagarajaya terdiri dari beberapa dusun/kampung antara lain Dusun 
Ciheuleut, Emblegan, Sindang, Parekumbang dan Wangunsari. Dilihat dari 
segi geografis, Desa Nagarajaya merupakan wilayah bagian dari Kecamatan 
Panawangan Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Luas wilayahnya sekitar 
777,928 ha, dengan perincian wilayah sawah 183.222 ha dan wilayah darat 
594,706 ha. Dari keseluruhan luas tersebut hampir 80% lahan digunakan 
untuk pertanian.
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Sementara itu, dilihat dari jumlah penduduk, penduduk Nagarajaya 
sebanyak 3.383 jiwa. Proporsi penduduk wanita berjumlah 1.690 dan laki-
laki 1.693 dengan jumlah kepala keluarga 1057 KK. Hampir keseluruhan dari 
penduduk tersebut beragama Islam. Komposisi penduduk berdasarkan usia, 
terdapat ketimpangan yang sangat mencolok, di mana mayoritas usia lansia. 
Lihat tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia

Usia Jumlah
0 – 4 102
5 – 9 75
10 – 14 307
15 – 19 168
20 – 24 228
25 – 29 245
30 – 34 234
35 – 39 238
40 – ke atas 1786

Sumber: Monografi Desa, 2011.

Bila dilihat dari sektor perekonomian, mayoritas masyarakat desa 
Nagarajaya adalah bertani, peternak, pedagang, dan pegawai negeri.

Tabel 2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

No. Mata Pencaharian Desa Nagarajaya
1 Petani* 1.557
2 Pedagang 72
3 Pengusaha Sedang 6
4 Pengrajin/Industri Kecil 30
5 Buruh Bangunan 54
6 Buruh Perkebunan 20
7 Pedagang 0
8 Pengangkutan 4
9 PNS 23
10 Pensiunan PNS 47
12 Peternak 522

Sumber: Monografi Desa, 2011.
*Petani didominasi oleh para orangtua dan lansia
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Potensi SDA yang dimiliki Desa Nagarajaya tersebar di beberapa dusun. 
Pada masing-masing dusun memiliki potensi yang dapat dikembangkan 
dan siap untuk digarap oleh pihak yang masih memiliki perhatian terhadap 
pengembangan suatu desa baik dalam bidang UMKM, sektor pariwisata, 
maupun yang lainnya. Desa Nagarajaya menjadi tempat pengrajin anyaman 
dan home industry menjadi mata pencaharian penduduk secara turun-temurun. 
Selain itu terdapat pula objek wisata agro pertanian, hutan, dan curug yang 
dapat menjadi potensi ekonomi masyarakat setempat.

F. Rasionalitas Bermigrasi Perempuan Pedesaan Ciamis
Pilihan bemigrasi yang dilakukan oleh penduduk usia produktif dari 

Desa Nagarajaya ke Luar Negeri, terutama Saudi Arabia dan Malaysia tak 
terlepas dari konteks historis. Konon ceritanya pada zaman dahulu di desa-
Desa Tatar Galuh terdapat banyak pendekar sakti, yang memiliki magic, power 
dan kewaskitaan. Kemudian ada 3 orang pendekar yang berasal dari Desa 
Nagarapageuh (dimekarkan menjadi Nagarajaya dan Nagarajati), Panawangan, 
dan Cinyasak berburu Kijang, setelah tertangkap binatang buruan itu di bagi 
3, bagian kepala, badan, dan kaki. Pendekar yang berasal dari Panawangan 
mendapat badannya, pendekar dari Cinyasak memperoleh kepalanya dan 
pendekar dari Desa Nagarapageuh memperoleh bagian kaki. Kosmologi 
masyarakat menganalogikan bahwa kepala itu otak, hingga hari ini terbukti 
bahwa sekarang orang-orang Cinyasak itu pintar-pintar dan jadi pejabat. 
Sementara itu, Desa Panawangan mendapat badan yang di mana artinya 
mereka diam saja di tempat tanpa ke mana-mana, sedangkan Nagarapageuh 
(dimekarkan menjadi Nagarajaya dan Nagarajati) dapat kaki, yang di mana 
kaki diartikan bebas yang bisa ke mana mana jadi sampai sekarang Desa 
Nagarajaya terbukti dengan adanya fenomena migrasi yang masif. Kosmologi 
masyarakat ini, secara langsung maupun tidak langsung menjadi dasar pilihan 
rasional yang menggerakkan sebagian besar masyarakat Nagarajaya.

Selain faktor historis tersebut, ada beberapa faktor struktural yang juga 
memengaruhi penduduk Nagarajaya untuk memilih migrasi. Antara lain:
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Tabel 3. Alasan-Alasan Bermigrasi

Desa Alasan Bermigrasi

Nagarajaya
• Tidak adanya lapangan pekerjaan di pedesaan, di luar sektor pertanian 
• Niat kuat ingin merantau
• Motif-motif rasional tindakan ekonomi
• Kuatnya jaringan di daerah tujuan
• Daya tarik daerah tujuan

Sumber: Diolah dari data lapangan, 2012.

G. Penggunaan Remiten Para Migran
Penggunaan remiten keluarga migran internasional untuk Desa 

Nagarajaya, bervariasi. Ada yang bertumpu pada keperluan sehari-hari, 
pendidikan, dan sosial. Lihat seperti tabel di bawah ini.

Tabel 4. Pemanfaatan Remitan

Penggunaan Remiten
Kebutuhan Sehari-hari Pendidikan Sosial

 Makan dan minum
 Membeli sandang (pakaian, 

sandal, sapatu, perabotan, dll)
 Membayar utang
 Merenovasi rumah (orang 

tua,  rumah sendir i )  dan 
membangun rumah baru

 Biaya sekolah anak dan 
pembiayaan keseharian 
orangtua yang merawat

 M e m b e r i k a n  l e s 
tambahan

 Membantu sedikit keluarga 
yang kurang mampu

 Memberi bantuan untuk 
p e m b a n g u n a n  f a s i l i t a s 
keagamaan (Masjid, Mushola, 
Majelis Taklim, dan balai desa)

 Mengeluarkan sodaqoh dan 
zakat di dua hari raya dan 
kegiatan-kegiatan keagamaan 
lainnya.

Sumber: Diolah dari data lapangan, 2012.

H. Dampak Migrasi: Kesejahteraan Semu dan Devolusi Pedesaan
Para migran yang berasal dari Desa Nagarajaya tergolong migran-migran 

sukses, penyebabnya: (1) mereka memiliki pendidikan yang memadai ketika 
meninggalkan kampung halaman; (2) memiliki jejaring yang bagus di Luar 
Negeri; (3) mengelompok dan membangun ikatan identitas kesundaan. Namun 
demikian, para migran yang sukses ini kebanyakan setelah pulang dari Luar Negeri 
memilih tidak pulang ke kampung halaman. Mereka menetap di kota-kota besar, 
memperkuat ekonomi dan merintis status sosial baru di Kota (persebarannya di 
Jakarta dan Bandung). Generasi kedua dan kekinian pada akhirnya terpolarisasi 
antara ke Luar Negeri dan ke kota-kota besar, terutama di Jakarta dan Bandung.
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Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja potensial bagi 
pembangunan pertanian di Desa Nagarajaya. Kurangnya tenaga kerja di 
daerah memantik siklus kegagalan pembangunan; kegagalan pembangunan 
mengakibatkan daerah setempat menjadi statis dan tidak bisa menarik 
minat generasi mudanya untuk tetap tinggal dan berkarya di daerah asal. 
Tidak terkendalinya migrasi berbanding lurus dengan kegagalan pemerataan 
pembangunan dan kesejahteraan. Salah satunya berdampak pada matinya 
lahan pertanian, rusaknya rumah-rumah karena tak berpenghuni, tak 
produktifnya sektor ekonomi pedesaan, dan dampak ikutan lainnya.Terkait 
konteks ini, bila memandang secara pesimis dapat berdampak pada fenomena 
munculnya “desa mati” (ghost village).

Sumber: Foto Diambil Tahun 2012.

Gambar 2. Rumah-Rumah yang Ditinggalkan

Sumber: Foto Diambil Tahun 2012.

Gambar 3. Rumah Dibangun, Namun Kosong Tak Berpenghuni
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Sumber: Foto Diambil Tahun 2012.

Gambar 4. Lansia yang Mendominasi Desa Nagarajaya 

Fenomena ini tidak hanya dijumpai di dunia ketiga (negara-negara 
berkembang), tetapi bisa pula ditemukan di negara-negara maju, termasuk 
negara-negara Barat. Dalam berbagai literatur, istilah “desa hantu’’ digunakan 
untuk menyebut desa atau kota yang telah ditinggalkan sebagian atau seluruh 
penduduknya. Dalam kasus desa Nagarajaya hal ini terjadi karena tidak ada 
aktivitas ekonomi yang mendukung keberadaannya, yang umumnya tinggal 
hanya penduduk usia lansia. 

Kondisi rumah-rumah di perkampungan amat memprihatinkan. Sekitar 
25-50 rumah permanen dan semi permanen kondisinya tak terawat dan 
terkesan lama ditinggalkan penghuninya. Sebagian tak lagi berpintu. Tidak 
juga daun jendela. Plafon dan atapnya yang gelap telah menjadi sarang 
laba-laba. Realitas ini menjadi bukti nyata bahwa migrasi juga membawa 
dampak negatif terhadap wilayah yang ditinggalkan. Migrasi membawa bukti 
“kesejahteraan semua”.

I. Menumbuhkan Ekonomi Kreatif di Pedesaan: Upaya-Upaya 
Meminimalisasi Migrasi
Terkait dampak migrasi di Desa Nagarajaya ini, orientasi kebijakan 

pembangunan nasional harus mulai dirancang kembali. Selama ini tidak 
jelas kemana arah pembangunan nasional. Pembangunan nasional sering kali 
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hanya berupa proyek-proyek sporadis bersifat politis yang keberlanjutannya 
sering tidak jelas. Misalnya program Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada 
masa pemerintahan Soeharto sekarang tidak lagi dilaksanakan. IDT adalah 
salah satu contoh tindakan untuk meningkatkan daya saing desa. Jika daya 
saing desa bagus, yang ditandai peningkatan kualitas sarana dan prasarana 
pembangunan, maka godaan terhadap penduduk desa untuk melakukan 
migrasi bisa semakin ditekan.

Dengan kata lain perlu dilakukan proses “pengkotaan desa” atau 
melengkapi desa dengan kualitas sarana dan prasarana setara dengan kota. 
Tetapi melengkapi desa dengan fasilitas kota harus dibatasi hanya pada hal-
hal yang secara sosiologis bisa diterima masyarakat. Bukan hal yang tepat 
jika di desa dibangun mal, studio film, pusat bisnis, dan lain sebagainya 
yang besifat hedonis. Fasilitas kota yang selayaknya dikembangkan di desa 
adalah fasilitas komunikasi dan informasi, sarana kesehatan, pendidikan, dan 
beberapa hal lain dengan pembatasan tertentu agar tidak merusak bangunan 
kultur setempat. Serta tentu saja membangun sentra pengembangan ekonomi 
setempat, misalnya sentra kerajinan, pertanian, dengan teknologi tepat guna 
dan tepat masyarakat, atau pengolahan bahan mentah. Pembangunan sentra 
ekonomi di daerah harus pula diimbangi dengan kebijakan perdagangan atau 
perlindungan harga bagi hasil produksi desa. Hal ini penting mengingat salah 
satu alasan klasik migrasi adalah rendahnya penghasilan sektor ekonomi desa. 
Kebanyakan perantau adalah mantan petani, pengrajin, serta pelaku usaha-
usaha ekstraktif lainnya yang merasa putus asa karena hasil usaha mereka di 
desa dihargai terlalu rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Dalam kasus di desa penelitian, Desa Nagarajaya potensi daerah seperti 
dijelaskan di awal menjadi penopang untuk dapat meningkatkan ekonomi 
masyarakat. Potensi tersebut dapat menjadi lokomotif pengembangan ekonomi 
kreatif masyarakat pedesaan. Tentu untuk merealisasikannya diperlukan 
sikap dan peran kepemimpinan tokoh masyarakat desa untuk membangun 
desa tersebut ke arah yang lebih baik. Sebab, peran kepemimpinan sangat 
besar bagi kemajuan maupun kemunduran perekonomian suatu masyarakat, 
terlebih pada masyarakat yang kandungan semangat patronasenya kuat. 
Keberadaan seorang pemimpin yang kuat dalam masyarakat pedesaan sangat 
menentukan peluang dan tingkat kemajuan ekonomi masyarakat pedesaan.
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Aspek kepercayaan (trust) dalam kepemimpinan untuk menggerakkan 
masyarakat ke arah kemajuan merupakan sesuatu yang sangat penting, dan 
akan dihargai serta dihormati jika pemimpin tersebut memiliki keunggulan 
karena mampu memecahkan dan mengatasi masalah masyarakat termasuk 
masalah produksi dan ekonomi pertanian mereka. Hal ini penting untuk 
menghindarkan munculnya sifat ‘manja’ dan ‘ketergantungan’ petani 
terhadap bantuan pemerintah, yang akan menyebabkan kemerosotan daya 
kreatif petani dalam mengelola sumber daya pertanian di daerahnya. Seorang 
pemimpin juga harus mampu merepresentasikan kepentingan masyarakat 
dan menghilangkan sifat mementingkan diri dan golongannya semata. Petani 
juga mengharapkan semangat “altruistik” (mau berkorban lebih dulu) dari 
seorang pemimpin, agar memperoleh simpati dan kepercayaan masyarakat 
yang otomatis tentu akan menjadi pendukungnya (misalnya, merintis jalur 
pemasaran lintas desa/daerah, memerhatikan sarana dan prasarana pertanian, 
irigasi dan mengembangkan diversifikasi usaha tani). 

Seorang pemimpin diharapkan memiliki visi dan misi yang jelas dan 
ditranparansikan ke petani, memiliki pemahaman local knowledge yang baik, 
mampu menggerakkan inspirasi kekolektifitasan antar petani dan terorganisir 
dengan baik (dengan menunjukkan contoh keberhasilannya dibanding secara 
individualistik), serta mentransmisi dan mendinamisasi persaingan sehingga 
menjadi energi kolektif kemajuan masyarakat setempat. Para ahli dan pakar 
kebijakan ekonomi umumnya berpendapat bahwa kemajuan ekonomi suatu 
masyarakat akan menggusur semangat gotong royongnya. Dengan pluralisme 
etnis di masyarakat pedesaan, individualisme/mementingkan kemajuan 
etnis tertentu dapat diredam dengan menumbuhkan kecerdasan kolektif 
masyarakatnya dan diarahkan untuk energi kemajuan bersama (conflict 
resolution), sehingga semangat keorganisasian petani dapat berkembang sehat.

Solidaritas masyarakat petani, secara ekonomi sangat berguna, karena 
dengannya interdependensi antar petani dapat dijadikan modal sosial untuk 
mewujudkan semangat win-win solution dalam kehidupan ekonomi petani.
Ciri kolektivitas dalam beberapa etnis di Indonesia telah membentuk pola 
hubungan masyarakat paternalistik (panutan). Masyarakat membutuhkan 
seseorang sebagai patron (panutan) yang mampu mewakili dan mewujudkan 
‘impian’ masyarakat secara kolektif.
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Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan tradisional merupakan 
salah satu usaha dalam program pembangunan pedesaan (yang salah 
satunya dengan partisipasi masyarakat lokal) untuk memperkuat jaringan 
perekonomian masyarakat petani (agar tidak hanya sekadar subsisten dan agar 
mampu berkelanjutan), agar dapat mendorong usaha pertanian petani untuk 
berproduktivitas tinggi, berdiversifikasi, meninggalkan konsep pertanian 
primitif subsistensi dan menuju pertanian yang modern-ekologis serta mampu 
memenuhi pasar komersial.

J. Penutup
Permasalahan pembangunan pedesaan secara spesifik sangat beragam, 

maka upaya kearah pemahaman akar pembangunan itu sendiri merupakan 
prasyarat utama dan penting untuk dilakukan. Adanya kecenderungan 
pemaksaan program-program pembangunan pedesaan yang timpang dengan 
pembangunan perkotaan secara general dapat menimbulkan berbagai masalah 
sosial di pedesaan, dalam kasus ini masifnya migrasi dari Desa Nagarajaya 
menjadi salah satu tolak ukur bahwa pembangunan di pedesaan belum 
dilaksanakan secara utuh dan sustainable.

Di sinilah, konsep pemberdayaan dan model partisipatif yang bersifat 
bottom up, di mana masyarakat desa sebagai subjek sudah sepantasnya 
diakomodasikan dalam perencanaan-perencanaan pembangunan pedesaan. 
Adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan ke daerah 
kabupaten dan kota, hendaknya dijadikan media untuk lebih mendekatkan 
dan menjelaskan kondisi dan potensi real desa yang dapat dikembangkan 
secara optimal sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif. 
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A. Pengantar
Mudik1 menurut Antropolog Neil Mulder (2010) sering dimaknai 

sebagai proses migrasi internal (lokal) yang berlangsung secara temporer. 
Migrasi internal itu sendiri merupakan salah satu jenis migrasi, selain migrasi 
internasional (Lee, 1992; Tjiptoherijanto, 1999: 109). Secara teoretis keduanya 
merupakan gerak perpindahan secara geografis, spasial, atau teritorial (Rusli, 
1996: 136). Menurut Sukirno (1995) dalam realitas migrasi tersebut tarik-
ulur antara dialektika desa-kota pun tak terhindari. Menurutnya, kota menjadi 
basis tujuan dan daya tarik permintaan pasar tenaga kerja, sedangkan desa 
kian ditinggalkan tenaga kerja muda produktifnya. Dalam pandangan Todaro 
(1997), hal ini terjadi lantaran adanya perbedaan pendapatan yang diharapkan 
dan yang terjadi di daerah pedesaan dengan perkotaan. Logikanya migrasi 
akan mengalir dari daerah-daerah yang relatif miskin ke daerah-daerah yang 

1Secara historis fenomena mudik berasal dari stratifikasi dalam budaya Jawa. yang 
membagi masyarakatnya menjadi petani dan priayi. Priayi adalah mereka yang karena 
garis keturunan berkesempatan menduduki jabatan-jabatan elit dalam masyarakat. Mereka 
dengan sendirinya menikmati kemewahan hidup karena status sosial dan jabatan yang 
diembannya. Mereka menjadi penguasa dari raja hingga pangreh praja.  Sementara bagi 
mereka yang berada dalam golongan petani untuk hidup yang lebih baik perlu melakukan 
mobilitas vertikal. Mengubah nasib satu-satunya adalah dengan merantau ke kota besar. 
Dari sinilah kemudian istilah merantau dan mudik menjadi populer (Mujiran, 2009: 1). 
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memiliki kesempatan kerja yang lebih baik – teori human capital. Pandangan 
ini tampaknya sejalan dengan fenomena mudik, bahwa sebagian besar urban 
yang mudik merupakan mereka yang berasal dari daerah yang relatif miskin. 

Di samping sebagai proses migrasi, mudik juga merupakan simbol kultur 
komunalitas2 yang terjadi pada masyarakat baik sebelum maupun pasca libur 
panjang atau hari besar seperti natal, tahun baru dan terutama pada saat 
lebaran. Fenomenanya tidak hanya lekat dengan konteks tradisi kultural an 
sich, tetapi ia juga inheren dengan dinamika kependudukan. Dalam kaitannya 
dengan dinamika kependudukan, tentunya mudik di sini, pada dasarnya 
tak lepas dari esensi politik kebijakan kependudukan. Dalam narasi politik 
tampak jelas tarik-menarik kepentingan pembangunan antara kota dan desa 
merupakan problem ontologis yang secara langsung maupun tidak langsung 
memunculkan tradisi mudik dalam logika proses bermigrasi. 

Hasil studi Ehrenberg dan Smith (1997) misalnya, menyatakan bahwa 
faktor penarik kesempatan kerja yang lebih baik di daerah tujuan lebih kuat 
dibandingkan faktor pendorong dari daerah asal yang kesempatan kerjanya 
kecil (Ehrenberg dan Smith, 1997). Sedangkan studi, McConnell dan Stanley 
(1995) melihat keputusan bermigrasi erat kaitannya dengan biaya yang 
dipertukarkan dan dikorbankan penduduk desa. Oleh karena itu, pada konteks 
ini, meminjam terminologi Durkheim (Turner, 1997) mudik dimaknai sebagai 
fakta sosial (social fact) yang dikonstruksi oleh masyarakat sebagai implikasi 
dari relasi manusia desa-kota. Dari sinilah kemudian mudik menjadi trend 
dan mentradisi dalam potret kewargaan sebagian besar masyarakat Indonesia. 
Berurat-berakar dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari satu wilayah 
ke wilayah lain, sehingga menjadi budaya yang berskala masif.

Akan tetapi, seiring perjalanan waktu, fenomena mudik juga tak 
dapat dilepaskan dari problem empirisnya atau demonstration effect yang 
menyertainya. Dalam konteks ini, fenomena mudik merupakan potret 
kegagalan konsep pemerataan pembangunan nasional. Konsep desentralisasi 
pembangunan telah gagal menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata. 
Desentralisasi yang dimanifestakan dalam bentuk otonomi daerah ternyata 

2Tradisi mudik merupakan ciri khas kultur masyarakat Indonesia. Ia berbeda dengan 
tradisi Thanks Giving Days ala Amerika, karena dalam Thanks Giving Days para urban pulang 
ke orang tua, bukan ke kampung. Sedangkan dalam esensi mudik kita pulang ke kampung 
halaman meski orang tua sudah pindah (Kharlie, 2010; Okezone, 2010).
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gagal mendinamisakan perekonomian daerah. Di sini, dunia keseharian desa 
tercerai-berai oleh hiruk pikuk identitas kuasa yang dipaksakan. Formulasi 
kebijakan terfokus pada aspek pembangunan ekonomi yang merugikan 
unsur desa sebagai penopang pembangunan. Orang desa adalah orang yang 
“dipaksa” iri terhadap kota. Gaya hidup kota telah mengambil-alih gaya hidup 
orang desa. Memang ini sebuah keniscayaan, namun ketika kecenderungan 
yang kuat modernisme menjadi bagian dari infiltrasi kognitif agar orang desa 
juga patuh pada instansi gaya hidup modernisme justru identitas desa tidak 
lagi dipandang secara bijaksana (wisdom). 

Di sini dapat diartikan bahwa ukuran pembangunan termodernisasi oleh 
tumpuan ekonomi sebagai parameter bahagia dan memang telah mendistorsi 
batas-batas kebahagiaan yang tersentralisasi oleh tanda-tanda ekonomi.  Di 
mana, kantung-kantung pertumbuhan ekonomi tidak terbentuk di desa-desa. 
Implikasinya, fenomena mudik yang berskala masif dari tahun ke tahun 
menjadi cermin yang mengindikasikan besarnya arus migrasi dari desa ke kota. 

Oleh karena itu, tulisan ini mencoba mengetengahkan tema mudik 
sebagai dinamika kultural dan kependudukan. Pertanyaan kunci dalam tulisan 
ini yaitu; Apa makna esensial mudik dalam konteks historis dan kultural? Apa 
esensi mudik secara sosiologis ? Dan, bagaimana dampak mudik terhadap 
permasalahan sosial kependudukan? Untuk itu, pembahasan berikut ini 
tentunya akan sangat menarik kita telaah secara kritis bahwa dimensi 
mudik tidak hanya dilihat dari aspek kultural semata tetapi juga dilihat 
aspek kependudukan. Tema-tema dalam sub berikut ini meliputi: (1) Makna 
Esensialis Mudik dan Akar Historisnya; (2) Mudik dalam Kajian Sosiologis; 
(3) Mudik dan Gerak Penduduk; (4) Mudik dan Biaya Psikologis; dan (5) 
Refleksi Kebijakan Mudik Ke Depan sebagai catatan simpulan.

B. Makna Esensialis Mudik dan Akar Historisnya
Mudik dilihat dari akar katanya sering dipertautkan dengan term “udik” 

yang merujuk pada pemaknaan daerah kelahiran atau desa, dusun, asal-usul 
tempat tinggal atau panggilan untuk mengistilahkan “orang udik” (Chatib, 
2005: 33, dalam Warta Demografi). Istilah tersebut menjadi kontras jika 
dihadapkan dengan istilah kota. Kota dipandang memiliki daya tarik, lebih 
maju, dan berbudaya ketimbang desa. Akan tetapi, perbedaan ini bukan 
berarti mengindikasikan bahwa kota benar-benar merupakan ruang ideal 



Sosiologi Pedesaan: Teoretisasi dan Perkembangan Kajian Pedesaan Di Indonesia132

DUM
M

Y

bagi manusia. Kota dalam banyak hal telah menjadikan manusia cenderung 
terkonsentrasi kepada pekerjaan secara mekanis. 

Identitas ontologis manusia-kota tereduksi oleh mesin-mesin sehingga 
tak jarang ia diliputi anonimitas. Logika fungsional industrialisasi kemudian 
memperparah watak individualisme kaum urban yang telah ada sebelumnya. 
Lengkaplah sudah kegersangan manusia-kota, homo robotic, yang dikondisikan 
oleh teknologi handphone, BBM  (blackberry), internet melalui jejaring sosial 
(facebook, twitter, dll). Namun, dalam pandangan Habermas, semua itu hanya 
bersifat teknologis instrumental (alat). Bagi mereka, tradisi mudik tidak bisa 
tergantikan karena mempunyai suatu makna tersendiri yakni makna yang 
bersifat sosio-kultural.

Berangkat dari asumsi-asumsi tersebut banyak orang memandang bahwa 
tradisi mudik memberikan dampak positif bagi kaum urban yang berasal dari 
desa. Dengan mudik, mereka mendapatkan siraman nilai-nilai desa untuk 
meredakan kegersangan yang dialaminya di kota. Oleh karenanya, dalam 
logika ini, diyakini bahwa mudik dapat menjadi mekanisme penyeimbang 
nilai-nilai kaum migran (Yayan, 2010: 2).

Dari konteks di atas, tercermin makna esensialis bahwa tradisi mudik 
pada dasarnya melekat dengan kesadaran manusia. Kesadaran terhadap 
asal-usul atau historis manusia. “Sejauh-jauh burung terbang, akhirnya kembali 
ke sangkarnya”. Filosofi tersebut dipakai para migran, baik yang menetap 
sementara maupun yang benar-benar berdomisili di kota. Kenyataan ini, 
menunjukkan bahwa asal-usul sangat bermakna.3 Penelusuran semantik 
memperlihatkan bahwa manusia diidentifikasi oleh asal-usul tempat. Atau 
dalam bahasa yang agak metafisis, “Aku adalah Aku dari Ruangku”. Dari sini 
tampak bahwa fenomena mudik mengimplikasikan suatu ruang heteronomi 
kultural. Para pemudik berada pada sisi tarik-menarik antara situasi dan 
nilai-nilai baru dengan yang lama. Di satu sisi mereka tak bisa memungkiri 
bahwa mereka hidup, bekerja, berdomisili, dan berumah di kota. Di sisi 
lain, mereka sangat terikat dengan desa yang menjadi asal-usulnya. Hal ini 
memperlihatkan betapa masyarakat kita sangat erat dengan masa silamnya. 
Dengan kata lain, mudik dalam konteks ini merupakan simbol romantisme 
kehidupan, simbol dialektika ruang desa-kota.

3Asal-usul manusia meliputi tiga aspek, yaitu: asal-usul genetis, transendental, dan asal-usul 
ruang atau tempat. Mudik adalah bagian yang tak terpisahkan dari asal-usul ruang dan tempat.



Bab 9 |Komunalitas Terbayang: Mudik Sebagai Fenomena Kultural 133

DUM
M

Y

C. Mudik dalam Kajian Sosiologis
Simbol romantisme kehidupan urban yang ditranformasikan melalui 

“mudik” seperti dijelaskan di atas, meniscayakan kota terpotret seperti 
“ekosistem yang mengapung”. Istilah tersebut menjadi personifikasi 
sosiologis bahwa dialektika mudik mengindikasikan dualitas kewargaan 
urban yang cair antara wujud sebagai warga desa di satu sisi, dan warga 
kota di sisi lain. Namun demikian, para urban atau kaum pendatang ini 
juga, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika pertumbuhan kota. 
Kondisi demikian, memposisikan bahwa keberadaan kota besar di Indonesia 
tak dapat dipungkiri bahwa ia dibangun oleh keberadaan para “pendatang” 
(Evers, 1995). 

Sejalan dengan realitas tersebut, fenomena mudik muncul dan menjadi 
tren menarik sejak kota-kota di Indonesia berkembang pesat sebagai imbas 
integrasi pada sistem ekonomi kapitalis di awal tahun 1970-an. Dinamika 
sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan di kota-kota besar menjadi “enersi” 
pertambahan penduduk, terutama yang berasal dari migrasi. Warga kota 
yang banyak di antaranya para pendatang melakukan aktivitas mudik pada 
kesempatan-kesempatan tertentu, yaitu pada hari libur kerja yang panjang 
dan bermakna kultural (lebaran, natal, dan tahun baru). 

Berbicara mengenai motif mudik warga kota besar, kita dapat melihat 
melalui konteks rasionalisasi masyarakat. Di awal integrasi masyarakat 
Indonesia pada sistem ekonomi kapitalis dunia, di mana tingkat rasionalisasi 
relatif belum berkembang, mudik mempunyai motif tradisionalistik. Yaitu, 
warga kota mengisi kembali “ruh” pola-pola kehidupan tradisional yang 
terkikis dalam persentuhan dengan modernisasi di kota-kota besar. Mudik 
dapat dipandang sebagai penegasan rutin keanggotaan warga kota besar 
pada komunal daerah asal di desa atau kota-kota yang lebih kecil. Mudik 
pun sarat simbol kultural mengenai cerita sukses warga desa berjuang di 
kerasnya kehidupan kota-kota besar. Pada konteks ini, warga yang tidak 
mudik biasanya diinterpretasikan berdasarkan alasan yang familiar seperti 
berhalangan (positif) atau mulai “lupa” asal-usul (negatif).

Dalam konteks kekinian, setelah masyarakat Indonesia lebih dari tiga 
dasawarsa berkiprah dalam dunia ekonomi berorientasi pasar, motif mudik 
telah bergeser ke arah yang lebih rasional. Warga kota-kota besar mudik pada 
umumnya karena alasan praktis sebagai berikut: 1) rekreasi keluarga dalam 
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suasana kekeluargaan; 2) pertemuan keluarga luas yang praktis, efisien, dan 
pada saat yang tepat secara sosio-kultural. Bahkan, untuk beberapa kasus, 
mudik dapat bertalian dengan lobi sosial dan ekonomi dalam kerangka 
penguatan dan perluasan modal sosial. 

Pergeseran tersebut menunjukkan fenomena mudik dalam realitas 
kekinian sudah lebih kompleks motifnya. Dari sisi sosiologi ekonomi, kondisi 
ini meniscayakan munculnya motivasi untung dan rugi. Keuntungan pertama 
adalah ia merupakan moda alternatif pemerataan sosial-ekonomi yang secara 
formal, melalui peran negara dan swasta dirasakan banyak kekurangannya. 
Orang mudik biasanya membawa cukup uang yang dibelanjakan dan 
didistribusikan dikalangan keluarga dekat di daerah asal. Sehingga, aktivitas 
ini mampu menyumbang pada bertambahnya jumlah perputaran uang di 
daerah. Keuntungan kedua bertalian dengan reproduksi ekonomi warga kota 
besar. Mudik juga dapat dilihat sebagai bagian dari proses untuk memulihkan 
energi produktif (Soemantri, tth). Keuntungan lain di antaranya adalah modal 
sosial (jaringan ekonomi di antara anggota keluarga luas dan kenalan) dapat 
terpupuk yang kemudian diharapkan dapat menopang produktivitas ketika 
kembali lagi ke kota. Kerugiannya, di antaranya ialah bahwa mudik dapat 
memengaruhi dinamika kependudukan yang tak berimbang antara desa dan 
kota.

D. Mudik dan Gerak Penduduk
Fakta pergeseran motif mudik menuju instrumentasi ekonomi yang lahir 

dibalik pilihan rasionalitas masyarakat saat ini, seperti ditengarai di atas 
menyisakan PR besar terhadap gerak penduduk yang tak berimbang. Pada 
kenyataan ini mudik memberikan implikasi permasalahan di bidang demografi 
kependudukan. Sebab, fenomena tersebut dalam skala masif di Indonesia 
mencerminkan kegagalan pemerataan pembangunan. Aktivitas perekonomian 
yang terkonsentrasi di daerah perkotaan mendorong masyarakat pedesaan 
melakukan migrasi. Ada ketimpangan yang tinggi antara kota dengan 
pedesaan. Menurut Bandiyono (2006: 43), selama ada ketimpangan antara 
kota dengan pedesaan maka fenomena mengalirnya penduduk pedesaan 
menuju daerah perkotaan tentunya tidak dapat dicegah. 
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Gambar 2. Persentase Arus Mudik-Balik Berdasarkan Tahun 2003-2010 (dalam Juta)

Diolah dari Launa, 2010; Tabloid Republika, 2010.

Data di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah pemudik 
dan arus balik semakin meningkat. Bisa jadi ini adalah tolok ukur sederhana 
kian meningkatnya gerak penduduk ke perkotaan. Tingginya angka 
gerak penduduk tersebut merupakan akibat strategi industrialisasi oleh 
pemerintah yang menciptakan pertumbuhan kota yang lebih cepat, sehingga 
memunculkan permasalahan baru, di samping ketimpangan pembangunan 
di pedesaan. Terkait hal ini Bappenas menyatakan bahwa saat ini 56 persen 
penduduk Indonesia masih bermukim di perdesaan, sedangkan 44 persen di 
perkotaan. Kondisi saat ini akan berbanding terbalik pada 2015 mendatang di 
mana 56 persen penduduk akan bermukim di perkotaan, sisanya 44 persen 
penduduk di pedesaan (Okezone, 2010).

 
Sumber: Okezone, 2010      Sumber: Koran Jakarta, 2010

Gambar 3. Gambar 4.
Ribuan Pemudik Memadati Stasiun Senen Antrian di Terminal Pemberangkatan
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 Senada dengan pernyataan Bappenas, Mudrajat (2006), menyatakan 
bahwa pertumbuhan kota yang lebih cepat akan mengakibatkan terjadinya 
gerak penduduk ke kota-kota besar yang bersifat prematur. Artinya, migrasi 
dari desa-kota terjadi sebelum industri di kota mampu berdiri sendiri. 
Pendatang baru di kota yang tidak memperoleh pekerjaan akan mencoba 
mengadu nasibnya dengan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang 
bersifat self employment yang lebih dikenal dengan sektor informal. Padahal 
menurut Bank Dunia, sektor informal merupakan sektor yang sangat sedikit 
menerima proteksi secara resmi dari pemerintah. Itu artinya sektor ini sangat 
minim mendapat perhatian pemerintah sehingga sangat rentan terhadap 
permasalahan-permasalahan yang sulit memperoleh jalan keluar.

Selain itu, fenomena mudik juga berpengaruh terhadap kegiatan 
masyarakat di berbagai daerah, lokasi atau tempat. Masalah-masalah yang 
ditimbulkan di berbagai lokasi yang menjadi pusat utama terjadinya mobilisasi 
arus mudik, adalah antara lain semakin meningkatnya angka kecelakaan, 
akibat keteledoran para pemudik. Selain itu, sikap kurang peduli untuk 
menjaga keselamatan mereka selama terjadi kegiatan arus mudik, baik itu 
tanpa mengunakan helm pengaman kepala ketika pergi mudik terutama 
terhadap anak-anak. Termasuk membawa barang-barang muatan yang 
melebihi kapasitas kendaraan. Bahkan pada konteks yang lebih ekstrem 
banyak kendaraan mudik yang mengangkut penumpang lebih banyak daripada 
kemampuan beban kendaraan. Akibatnya, banyak kasus kecelakaan yang 
meningkat memakan banyak korban di berbagai tempat.

Sumber: Diolah dari Koran Jakarta, Sriwijaya Post, dan Republika

Gambar 5 dan 6. Profil Pendatang Baru di Kota Jakarta Tahun 2010
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Sumber: Diolah dari Koran Jakarta, Sriwijaya Post, dan Republika

Gambar 7. Persentase Migran Berdasarkan Daerah yang Menuju Jakarta Tahun 2010

Tabel 1. Angka Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Mudik

Jenis 2008 (H-7 to H+7) 2009 (H-7 to H+4)
Kecelakaan 85 121
Tewas 39 48
Luka berat 49 59
Luka ringan 86 123
Sepeda motor 100 96

Diolah dari Josh Chen 2009.

Mobilisasi arus balik dari kampung kembali ke kota, membawa dampak 
yang buruk adanya pertambahan jumlah penduduk perkotaan dibanding 
sebelumnya. Akibatnya tidak jarang penduduk yang dulunya merantau pulang 
kembali ke kampung, dan kembali lagi ke kota untuk bekerja membawa sanak-
saudara mereka untuk ikut menetap di kota baik itu sama-sama mengadu 
nasib atau ada hal lainnya yang memengaruhi mereka untuk menetap di 
kota. Hal ini terjadi karena para migran yang pulang ke kampung mereka, 
terkesan sukses di mata para tetangga dan keluarganya karena sewaktu pulang 
kampung tidak jarang mereka membawa uang dalam jumlah besar dan juga 
oleh-oleh yang banyak.

Padahal pada kenyataannya, fenomena bahwa migran lebih berhasil atau 
adjusted dibandingkan dengan nonmigran adalah merupakan fakta sosial, yang 
bisa jadi lantaran mereka lebih selektif. Migran yang selektif tersebut mampu 
untuk merebut kesempatan kerja di daerah tujuan, sehingga penduduk 
setempat merasa tersaingi dan terus terdesak. Kondisi ini sedikit banyak 
membawa pengaruh terhadap daerah tujuan (kota) dan daya dukung kota.



Sosiologi Pedesaan: Teoretisasi dan Perkembangan Kajian Pedesaan Di Indonesia138

DUM
M

Y
Diolah dari Koran Jakarta, Sriwijawa Post, dan Republika

Gambar 8 dan 9. Persentase Daya Dukung Transportasi di Jakarta Tahun 2010

Tingginya volume persentase terhadap penggunaan sarana transportasi 
yang ditunjukkan berdasarkan gambar di atas, tak lepas dari banyaknya 
penduduk Jakarta. Total penduduk Jakarta saat ini diperkirakan sebesar 8,5 – 
12 juta di siang hari, terpadat Jakarta Timur 2.8 juta dan jumlah keseluruhan 
di Jabodetabek sebanyak 24 juta. Dari jumlah tersebut hampir sebagian besar 
merupakan para migran. Lihat angka migran masuk di bawah ini.

Sumber: Diolah dari Tabloid Republika, 2001; Launa, 2010.

Gambar 10. Angka Migran Masuk ke Jakarta Antara Tahun 2000 – 2010 (Per Seribu)

Sementara itu, estimasi Pemerintah provinsi DKI Jakarta juga 
menunjukkan, sekitar 32.000 dari 60.000 migran yang masuk pada tahun 
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2010 turut meramaikan bursa pencarian kerja di Jakarta dari berbagai 
sektor pekerjaan. Kaum urban ini umumnya unskilled, sekadar ingin menjadi 
pembantu, kuli bangunan, penjual bakso, penjaja es keliling, penjual sayuran, 
penjual jamu gendong, pembantu rumah tangga, atau pedagang asongan. 
Sementara, menurut catatan BPS, laju angka urbanisasi/migrasi lokal akan 
terus meningkat. Tahun 2025 rata-rata tingkat gerak mobilitas urbanisasi/
migrasi nasional bakal mencapai 68 persen (di Jawa dan Bali persentasenya 
bahkan mencapai 80 persen). Dari ± 34,5 juta penduduk miskin saat ini, 22 
juta tinggal di desa, sementara 12,8 juta sisanya tinggal di wilayah perkotaan. 
Dari 10 juta penganggur terbuka, 4,4 juta penganggur ada di pedesaan (Launa, 
2010).

Derasnya arus perpindahan dari desa-kota diperkuat oleh fakta bahwa 
wilayah pedesaan di negeri ini identik dengan problem kemiskinan. Data 
kemiskinan spasial desa-kota menunjukkan, sebanyak 63,4 persen penduduk 
miskin berada di wilayah perdesaan. Dari sekitar 65.554 desa di Indonesia, 51 
ribu desa merupakan desa tertinggal, di mana 20.633 di antaranya tergolong 
desa miskin/terkebelakang (Launa, 2010).

Sehingga image bahwa merantau mengadu nasib ke kota akan menuai 
sukses semakin kuat mendorong orang memadati perkotaan. Akibatnya 
desa atau kampung yang belum maju dan modern kehidupanya, akan sepi 
penduduknya akibat migrasi penduduknya ke kota sehingga perkotaan akan 
lebih padat penduduknya daripada di desa sehingga persebaran penduduk 
tidak mengalami keseimbangan. Michael Pt Todaro (1997), secara lebih 
spesifik, meneliti variabel ini yang memengaruhi arus migrasi. Ditambah lagi, 
ada pemudik yang menghamburkan hasil kerjanya secara membabi buta. Ini 
jelas menampakkan kesan bahwa siapa saja yang mengadu peruntungannya 
di kota akan berhasil dan terhormat. Belum lagi pada daerah tertentu, 
Minangkabau misalnya, menganggap tradisi merantau sebagai “budaya khas”. 
Dengan kata lain, alasan-alasan seperti ini yang menambah motivasi untuk 
segera melakukan eksodus ke kota.

Akhirnya, migrasi menjadi “satu-satunya” pilihan untuk mengubah nasib. 
Sektor pertanian yang selama ini digelutinya, dianggap sudah ketinggalan 
zaman dan tidak prospektif lagi. Fenomena ini jelas membawa implikasi bagi 
peningkatan aktivitas sektor informal di perkotaan. Karena hanya sektor 
inilah yang dapat menjadi tumpuan harapan bagi kaum urban, terutama 
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bagi yang tidak memiliki keterampilan. Sekaligus jika tidak diantisipasi lebih 
dini, berpotensi melahirkan persoalan-persoalan krusial seperti maraknya 
tindak kriminal, meledaknya pengangguran dan menjamurnya perkampungan 
kumuh.

Dalam bukunya yang berjudul Cities, Poverty and Development Urbanization 
in the Third World, Gilbert dan Gigler, seperti dikutip Burhanuddin (2010) 
menyebutkan banyak literatur menemukan sederet bukti bahwa alasan utama 
melakukan migrasi adalah masalah ekonomi. Kuatnya variabel ekonomi 
sebagai alasan orang berpindah terutama banyak dijumpai di kawasan Asia, 
Afrika dan Amerika Latin. Dengan kata lain, migrasi lebih banyak terjadi 
di negara Selatan-Selatan yang relatif lebih miskin  ketimbang di negara 
Utara-Utara (Eropa dan Amerika Utara). Sementara itu, M. Sufyan (dalam 
Burhanuddin, 2010) lebih lanjut memaparkan hasil penelitian Simmonz, 
Diaz-Briquette dan Laquian, yang menguatkan penemuan Shaw dan Lawder 
(1978) telah membuktikan hal itu. Bahkan ilmuwan Yap, dengan memakai 
model ekonometri, berhasil menemukan fakta bahwa perbedaan pendapatan 
yang tajam antara desa dan kota telah memperlicin jalan maraknya migrasi 
dari desa ke kota. Faktor ekonomi inilah yang memengaruhi secara signifikan 
terjadinya migrasi internal di Indonesia.

E. Mudik dan Biaya Psikologis
Dari uraian di atas jelas, bahwa variabel ekonomi memengaruhi proses 

pengambilan seseorang untuk bermigrasi atau merantau. Di samping itu, 
mudik juga turut memengaruhi biaya psikis yang dihadapi oleh individu. 
Selama pengambilan keputusan, selain pertimbangan biaya finansial dan jarak, 
seorang calon migran juga mempertimbangkan akan mengalami perubahan 
psikologis seperti akan meninggalkan anggota keluarga, orang tua, kerabat 
dekat dan lainnya. Di daerah tujuan, ia juga akan menghadapi sedikit benturan 
budaya yang berbeda dengan budaya asalnya.

Selama diperantauan (daerah tujuan migrasi), seorang migran merasakan 
rindu akan kampung halaman, kerabat dekat, terlebih anggota keluarga. 
Kerinduan akan kampung halaman dan kerabat ini sedikit banyak akan 
terobati jika sekali waktu ia bisa pulang ke daerah asalnya. Mantra (1999) 
menjelaskan arus mudik yang terjadi setiap tahun karena adanya kekuatan 
sentripetal, yaitu kekuatan yang selalu mengikat setiap orang agar tidak 
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keluar dari daerah asalnya. Pada sisi lain, jika utilitas daerah asal tidak dapat 
memenuhi kebutuhan yang diinginkannya, maka timbul kekuatan sentrifugal 
yang mendorong agar melakukan migrasi keluar dari daerah tersebut.

Kekuatan sentripetal dapat mendominasi setiap orang (migran) terlebih 
di saat ada momentum yang tepat seperti Lebaran. Melalui ikatan batin dan 
emosional dengan daerah asal, kemana pun seseorang pergi, suatu waktu 
akan kembali untuk melakukan penyegaran emosional, tentunya dengan 
membawa sejumlah barang, uang, dan bahkan gagasan dari wilayah urban. 
Seseorang yang sudah menjadi migran, tentunya sudah memperhitungkan 
adanya keuntungan finansial di daerah yang baru, meski telah mengorbankan 
biaya moneter dan psikis. Momentum Lebaran bagi para migran merupakan 
salah satu waktu yang tepat untuk mengurangi biaya psikis tersebut, karena 
belum tentu ada kesempatan lain untuk melepas rindu di tempat asal.

Megawangi (2003) bahkan menganalogikan perilaku mudik dengan 
perilaku anak kecil berusia 5 tahun yang selalu aktif dan bereksplorasi ke 
mana saja, apalagi jika ada teman-teman sepermainannya. Namun, di sela-sela 
kesibukannya, ia pasti mencari ibunya padahal hanya sekadar untuk mencium, 
atau memeluk sang ibu walau sebentar. Apalagi jika si anak sedang marah 
atau menangis, karena berkelahi dengan kawan atau kakaknya, maka yang 
dicarinya adalah si ibu untuk dipeluknya. Perilaku ini sebenarnya tidak jauh 
berbeda dengan perilaku mudik yang hanya sekadar mencari dan mencium 
tangan si ibu maupun kerabat dekat di kampung, selagi ada waktu yang tepat 
untuk saling melepas rindu tersebut. 

F. Penutup
Fenomena mudik merupakan salah satu cerminan dari kehidupan budaya 

masyarakat Indonesia. seorang antropolog Clifford Geertz dalam bukunya 
Religon of Java menyatakan Mudik merupakan aplikasi langsung antara 
agama dan budaya jawa yang santun, untuk memunculkan sikap kebiasaan 
bersilaturahmi. Selain itu, mudik juga merupakan salah satu bagian dari 
proses keputusan bermigrasi. Namun, dalam realitasnya, mudik juga tidak 
selalu mengimplikasikan aspek positif. Malahan sebaliknya, fenomena mudik 
menunjukkan betapa wajah kebudayaan kita retak dalam tarik-menarik 
yang tak berkesudahan antara kepentingan politik pembangunan yang 
mengdikotomikan desa-kota. 
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Upaya bersama perlu dilakukan untuk mengedepankan pembangunan 
berwawasan kependudukan. Salah satunya ialah dengan membangun desa 
melalui program desa vokasi dan pendidikan vokasi. Desa vokasi diwujudkan 
dengan pemberdayaan dan pengelolaan potensi sumber daya desa untuk 
mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Dengan demikian, migrasi dapat 
ditekan dan semakin banyak warga yang bekerja di desanya sendiri. Misalnya, 
di bidang pertanian dalam arti luas, diperlukan klaster-klaster pertanian, 
perkebunan, peternakan, dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah 
(UMKM). Jika pemerintah ingin serius mengurangi jumlah perpindahan 
penduduk dari desa ke kota besar, pemerintah harus menciptakan kantong-
kantong atau pusat perekonomian di daerah. Apabila hal itu tidak dilakukan, 
fenomena arus mudik dan balik dalam skala masif akan terus terjadi.

Daftar Pustaka 
Agarwal, A.N. dan Kundar Lai. 1993. Economics of Development and Planning. 

New Delhi: Vikas Publishing House.

Arsyad, Lincolin. 1988. Ekonomi Pembangunan. Edisi Pertama. STIE-YKPN. 
Yogyakarta.

Bandiyono, Suko. 2006. Relevansi Karya Penelitian Migrasi dalam Pembangunan. 
Pidato Pengukuhan Profesor Kependudukan. Makalah disampaikan pada 
orasi ilmiah untuk pengukuhan professor riset bidang kependudukan, 
Widyagraha LIPI, 23 Maret 2006.

BPS. 1995. Konsep Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi, Jakarta: BPS Indonesia.

Burhanuddin. 2010. Mudik, Arus Balik, dan Urbanisasi. Di unduh dari 
http://burhan15.multiply.com/journal/item/27. Diakses Tanggal 29 
Desember 2010

Campbell R. McConnell dan Stanley L. Brue. 1995. Contemporary Labour 
Economics. New York: McGraw-Hill Book Company.

Chatib. 2005. Mudik dalam Fenomena Ekonomi Migrasi. dalam Warta Demografi. 
Tahun ke 36, No.2, 2006. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi, 
Universitas Indonesia.

Chen, Josh. 2009. Fenomena Mudik Brompit dan Pendatang dalam Koran Jakarta, 
9 Oktober 2009.



Bab 9 |Komunalitas Terbayang: Mudik Sebagai Fenomena Kultural 143

DUM
M

Y

Dwiyanto, Agus. 1996. Penduduk dan Pembangunan. Yogyakarta: Adytia Media.

Ehrenberg, Ronald G., dan Robert S. Smith. 1997. Modern Labour Economics. 
USA: Edison-Wesiey Educational Publishers Inc. 

Evers, Hans-Dieter, 1995, Sosiologi Perkotaan. Jakarta: LP3ES.

Gubernur DKI Jakarta Pimpin Apel Siaga Untuk Mengantisipasi 
Keamanan Arus Mudik Dan Arus Balik 1431.H. Di unduh dari http://
tabloidrepubliknews. Blog spot.com/2010/09/gubernur-dki-jakarta-
pimpin-apel-siaga.html., Diakses Tanggal 29 Desember 2010.

Kharlie, Ahmad Tholabi, “Mudik yang Mencerahkan”, dalam Republika, 16 
September 2009.

Kurasawa, Aiko. 1993. Mobilisasi dan Kontrol. Jakarta: Grasindo.

Launa, Memaknai Mudik Lebaran dalam Media Indonesia. 21 Agustus 2010.

Lee, Everett S. 1992. Teori Migrasi (Terjemahan). Yogyakarta: Pusat Penelitian 
Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.

Mantra, Ida Bagoes. 1999. Mobilitas Penduduk Sirkuler dari desa ke kota di Indonesia. 
Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.

Megawangi, Ratna. 2003. Kerinduan Untuk Pulang Kampung. Di dalam 
www.suarapembaruan.com/News/11/23/Editor/edi02/htm., Diakses 
Tgl 29 Desember 2010.

Mudik Cermin Kesenjangan Ekonomi. Di unduh dari http://economy.okezone.
com/read/ 2010/09/06/20/ 37039420/mudik-cermin-kesenjangan-
ekonomi. Diakses Tanggal 29 Desember 2010.

Mudrajat, Kuncoro. 2006. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan. 
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mujiran, Paulus. 2009. Aspek Sosial Ekonomi Mudik. Dalam Sriwijaya Post, 24 
September 2009.

Mulder, Neils. 2010. Mudik, Tradisi yang Menjelma Menjadi Budaya Koran Jakarta: 
4 September 2010.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. Kamus Besar Bahasa 
Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Rusli, S. 1996. Pengantar Ilmu Kependudukan: Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES. 



Sosiologi Pedesaan: Teoretisasi dan Perkembangan Kajian Pedesaan Di Indonesia144

DUM
M

Y

Soemantri, Gumilar Rusliwa. t.th. Kajian Sosiologis Fenomena Mudik. Artikel 
Ilmiah Kuliah Sosiologi Perkotaan.

Sukirno, Sadono. 1995. Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Lembaga Penerbit 
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 

Tjiptoherijanto, Prijono. 1999. Migrasi Internasional: Proses, Sistem, dan Masalah 
Kebijakan, dalam Nasution, M. Arif (Ed). 1999. Globalisasi dan Migrasi 
Antar Negara. Bandung: Penerbit Alumni.

Todaro, M.P.. 1997. Economic Development in The Third World. 6th edition. London: 
Addison Wesley Longman Limited. 

Turner, Jonathan H., 1997. The Structure of Sociological Theory 5th Edition. 
California: Wadsworth Publishing Company.

Yayan. 2010. Mengintip Fenomena Mudik. Di unduh dari http://www.yayan.
com/ artikel/fenomena/mengintip-fenomena-mudik.html. Di akses pada 
tanggal 29 Desember 2010.



A. Pengantar
Saat ini, masalah pangan menjadi diskursus menarik, baik pada konteks 

global maupun lokal karena pangan sangat erat kaitannya dengan urusan 
pokok manusia yang telah memengaruhi kondisi sosial ekonomi dan 
politik, dapat mengangkat dan menjatuhkan popularitas pemerintah bahkan 
memicu chaos dan revolusi. Ada sebuah kalimat yang dikutip oleh Pramoedya 
Ananta Toer tentang seorang raja di Cina yang bingung memikirkan kondisi 
rakyatnya di tengah pemberontakan. Sang penasihat raja membisikkan kalimat 
melegakan: “Buatlah rakyat menjadi kenyang sehingga mereka tenang. Jangan 
biarkan mereka kelaparan!”

Pangan telah menjadi perhatian para ilmuwan sejak dahulu. Pada 
tahun 1798, ahli ekonomi klasik Thomas Robert Malthus(1766-1834) 
mengajukan teori kependudukan. Ia meramalkan bahwa pertambahan 
penduduk berlangsung menurut deret ukur sedangkan persediaan makanan 
bertambah seperti deret hitung (Rusli, 2012). Dengan kata lain bahwa suatu 
saat manusia di bumi akan mengalami kekurangan pangan. Teori Malthus ini 
pada mulanya mendapat banyak tantangan dengan adanya berbagai temuan 
di bidang teknologi yang dipicu oleh revolusi industri yang diikuti dengan 
penjelajahan “dunia baru”. Namun saat ini, teori Malthus mulai kembali 
dirasakan kebenarannya karena teknologi memiliki kemampuan dalam 
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memacu produksi pangan, dan peningkatan pertambahan penduduk yang 
sangat tinggi dimulai pada akhir milenium yang lalu tidak dapat dikendalikan 
hanya dengan kontrasepsi modern. Proposisi Malthus menyatakan bahwa 
jumlah penduduk meningkat dengan sangat cepat dan tidak dapat diikuti 
dengan ketersediaan pangan (Gambar 1).

T

Q
Laju pertumbuhan penduduk

Ketersediaan Pangan

Gambar 1. Ilustrasi laju pertumbuhan penduduk dan ketersediaan pangan menurut 
Thomas Robert Malthus (Dhave2012).

Pertumbuhan penduduk jika tidak dikendalikan diperkirakan 
akan membawa bencana bagi umat manusia itu sendiri. Haub (2011) 
memperkirakan bahwa pada tahun 8000 SM, jumlah penduduk bumi hanya 
5 juta jiwa yang berkembang sangat lambat sehingga baru mencapai 300 juta 
jiwa dalam 8 ribu tahun (awal masehi). Pada tahun 1900, jumlah penduduk 
bumi mencapai 1.656.000.000 jiwa. Artinya bahwa dalam 1900 tahun, telah 
meningkat hampir 6 kali lipat sejak awal masehi. Pada abad terakhir milenium 
yang lalu (abad ke-20), pertumbuhan penduduk meledak, sehingga pada 
tahun 2010, penduduk bumi telah hampir mencapai angka 7 milyar jiwa 
(Gambar 2).
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Gambar 2. Pertumbuhan penduduk dunia 8000 BC – 2011(Haub 2011).

Ledakan penduduk tentu saja menyebabkan permasalahan pangan 
global. FAO (2013a) melaporkan bahwa pada periode 2011-2013, satu dari 
delapan penduduk dunia masih menderita kelaparan kronis dengan jumlah 
mencapai 842 juta orang. Angka ini turun dari 868 juta penduduk pada 
periode 2010-2012. Kategori kelaparan kronis termasuk kondisi kekurangan 
pangan yang menyulitkan penduduk beraktivitas secara normal dan sehat. 
Negara berkembang menjadi wilayah dengan jumlah penduduk kelaparan 
terbanyak, terutama di wilayah Sub-Sahara Afrika yang menjadi wilayah 
dengan jumlah penduduk yang menderita kekurangan gizi terbanyak. Satu 
dari empat penduduk di wilayah Sub-Sahara Afrika (24,8%) masih kelaparan. 
Hal yang sama terjadi di wilayah Asia Barat. Sementara perkembangan di 
Asia Selatan dan Afrika Barat lamban.

Laporan FAO ini juga menyatakan bahwa negara-negara yang cukup 
berhasil mengurangi kelaparan dan kekurangan gizi sebagian besar berada di 
wilayah Asia Timur, Asia Tenggara dan Amerika Latin. Sejak periode 1990-
1992, jumlah penduduk yang kekurangan gizi di negara berkembang turun 
17% dari 995,5 juta menjadi 826,6 juta. Sementara negara maju telah berhasil 
memangkas jumlah penduduk yang kelaparan hingga separuhnya, membuat 
mereka mencapai Target Pembangunan Milenium (Millennium Development 
Goals/MDGs) sebelum 2015. Namun dalam skala global, target memangkas 
jumlah penduduk yang kelaparan hingga separuhnya pada 2015 ini masih 
jauh dari kenyataan – walau sudah ada 22 negara yang telah mencapai target 
ini pada akhir 2012.
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Dari laporan FAO di atas, negara-negara berkembang termasuk Indonesia 
masih harus berjuang lebih keras untuk mengatasi permasalahan pangannya. 
Sebagai dasar pengaturan pangan di Indonesia, telah dikeluarkan Undang-
undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Terdapat beberapa 
istilah penting dalam UU ini yaitu:

• Pangan adalah “Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, 
dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan 
sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk 
bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang 
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan 
makanan atau minuman”.

• Kedaulatan Pangan adalah “Hak negara dan bangsa yang secara mandiri 
menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi 
rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan 
sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”.

• Kemandirian Pangan adalah “Kemampuan negara dan bangsa dalam 
memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat 
menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat 
perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, 
sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat”.

• Ketahanan Pangan adalah “Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara 
sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan 
yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, 
merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, 
keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan 
produktif secara berkelanjutan”.

• Keamanan Pangan adalah “Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk 
mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda 
lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan 
manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya 
masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”

Topik tentang pangan menjadi arena pertarungan banyak kepentingan 
di dunia untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik, bukan lagi 
hanya dipandang pertarungan kepentingan dalam cakupan nasional apalagi 
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lokal. Tulisan ini akan menjelaskan (1) Persoalan Ketahanan Pangan Nasional 
dan Global; (2) Masalah Pangan dalam logika Mazhab Ketahanan Pangan; 
(3) Kedaulatan Pangan: Alternatif Mazhab; dan (4) Membaca Krisis Pangan 
Melalui Pendekatan Biopolitik.

B. Persoalan Ketahanan Pangan Nasional dan Global
Persoalan pangan nasional sangatlah kompleks, sejak dari ketidakcukupan 

produksi bahan pangan, kesulitan distribusi, fluktuasi harga yang tajam, alih 
fungsi lahan pangan ke peruntukan lain, serta aturan dan kelembagaan yang 
masih tumpang tindih. Hal ini tentu saja mengancam ketahanan pangan 
nasional yang tentu saja dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. 
Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kendala alam (bencana alam, serangan 
hama/penyakit, kesulitan transportasi) dan meningkatnya permintaan pangan 
karena pertumbuhan penduduk dan perubahan gaya hidup mengakibatkan 
permintaan akan produk pangan terus meningkat. Dapat dikatakan bahwa 
permasalahan pangan di Indonesia seperti menegakkan benang kusut.

Dalam Liputan 6.com, pada tanggal 3 Agustus 2013, Deil (2013) 
melaporkan bahwa meskipun dikenal sebagai negara agraris, Indonesia 
ternyata masih belum sanggup memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. 
Pada periode Januari – Juni 2013 misalnya, Indonesia masih mengimpor 28 
jenis produk pangan di antaranya beras, jagung, kedelai, gula, daging ayam, 
lembu, minyak goreng, bawang, ubi kayu dan kentang. Daftar bahan pokok 
yang diimpor Indonesia ditampilkan pada Lampiran 1.

Selain masalah dalam negeri, krisis pangan global juga telah memicu 
kekurangan gizi 842 juta penduduk dunia saat ini. Negara-negara miskin 
dan berkembang yang paling menderita. Bencana alam, peperangan, ledakan 
jumlah penduduk menyebabkan negara-negara di wilayah Asia, Afrika dan 
Amerika Selatan mengalami permasalahan pangan yang kronis (Gambar 3). 
Sedangkan di sisi lain, negara-negara maju di kawasan Eropa dan Amerika 
Utara mengalami surplus pangan karena peningkatan 3,2% produksi sereal 
dunia (beras, gandum, jagung) pada tahun 2012 yang diperkirakan mencapai 
2.419 juta ton (FAO 2013b).

Di Indonesia krisis pangan terjadi lantaran secara politis pembangunan 
pertanian yang berkelanjutan dan memihak rakyat kecil belum menjadi 
skala pirioritas. Padahal sektor ini merupakan alternatif terakhir untuk 



Sosiologi Pedesaan: Teoretisasi dan Perkembangan Kajian Pedesaan Di Indonesia150

DUM
M

Y

meningkatkan kesejahteraan para petani. Oleh karena itu, peningkatan 
peranan sektor pertanian sebagai salah satu alternatif sumber penghasilan 
bagi petani merupakan pilihan yang masih relevan dan sangat mendesak untuk 
diperbaharui. Terutama jika kita tidak ingin persoalan besar lantaran krisis 
pangan datang lebih cepat. Untuk itu, peningkatan produktifitas pertanian 
perlu dilakukan dan direvitalisasi, khususnya beras.

Gambar 3. Kondisi kekurangan gizi penduduk dunia (FAO 2013b).

BI (2012) menyatakan kecukupan beras di seluruh Indonesia masih belum 
merata. Berdasarkan analisis spasial (Gambar 4) diketahui bahwa wilayah 
Jawa dan Sumatera secara umum cenderung mengalami surplus (pasokan 
yang memadai di pasaran) beras, serta sebagian di wilayah Kalimantan dan 
Sulawesi. Surplus di Jawa berkaitan erat dengan dominasi Jawa sebagai sentra 
produksi pangan dan juga sebagai pusat perdagangan dan distribusi beras 
(khususnya di Jakarta dan Surabaya) ke seluruh nusantara.
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Gambar 4. Surplus beras nasional antar wilayah (BI 2012).

Beberapa masalah yang diperkirakan menjadi faktor pembatas 
peningkatan produksi beras nasional adalah:(1) keterbatasan sumber daya 
lahan sebagai akibat alih fungsi lahan pertanian, (2) pemilikan lahan yang 
relatif kecil-kecil sehingga sulit berproduksi secara optimal, (3) kualitas 
agroekosistem yang kian miskin bahkan jenuh input, dan (4) sebaran produksi 
yang sebagian besar masih bertumpu di Pulau Jawa. 

Selain memerhatikan proses produksi, ada beberapa hal yang juga 
perlu mendapat perhatian dalam kebijakan perberasan nasional yaitu: (1) 
menentukan tarif dan membatasi jumlah impor beras yang mampu mangatasi 
banjirnya beras impor di dalam negeri dengan didukung peraturan dan 
kontrol hukum yang tegas,(2) melepaskan penggunaan indikator inflasi 
dalam mengendalikan harga beras, (3) menangani masalah kehilangan hasil 
pada proses panen dan pasca panen dengan teknologi dan sistem kerja yang 
lebih baik.

Mengurangi konsumsi sebagai cara lain dalam mengatasi masalah pangan 
beras merupakan cara yang lebih rumit karena menyangkut dua hal yaitu: 
(1) pertumbuhan penduduk yang sulit ditekan. Selama masa krisis terjadi 
kenaikan angka pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan;(2) karena 
jenis makanan pokok keluarga merupakan bentuk konkret dari sebuah 
budaya, maka proses perubahannya hanya bisa berlangsung dalam jangka 
waktu yang panjang. Upaya mengurangi konsumsi memerlukan beberapa 
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kondisi pendukung seperti:(1) program kependudukan yang lebih terencana 
untuk menekan tingkat pertumbuhan penduduk, (2) menggerakkan program 
diversifikasi pangan beras,(3) meningkatkan pengolahan pangan non beras, 
(4) mengurangi program beras murah yang memelihara ketergantungan 
masyarakat untuk mengonsumsi beras. Selama masih memungkinkan untuk 
memperoleh beras, masyarakat sulit untuk mengubah jenis pangan pokoknya. 
Jika dahulu perubahan pangan masyarakat dari non beras bisa dibuat menjadi 
seragam beras, tentu ada peluang untuk mengubah atau mengembalikannya 
pada posisi semula. Perlu menciptakan kondisi yang kondusif untuk itu, 
meskipun perubahannya sangat evolutive.

C. Masalah Pangan dalam logika Mazhab Ketahanan Pangan
Bagi Indonesia, ketahanan pangan masih menjadi diskursus dan polemik. 

Pada praktiknya, permasalahan ketahanan pangan di Indonesia masih 
terus terjadi, masalah ini mencakup empat aspek. Aspek pertama ialah 
aspek produksi dan ketersediaan pangan. Ketahanan pangan menghendaki 
ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan setiap 
rumah tangga. Dalam arti setiap penduduk dan rumah tangga mampu 
mengonsumsi pangan dalam jumlah dan gizi yang cukup. Permasalahan 
aspek produksi diawali dengan ketidakcukupan produksi bahan pangan 
untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Hal ini disebabkan oleh laju 
pertumbuhan produksi pangan yang relatif lebih lambat dari pertumbuhan 
permintaannya. Permasalahan ini akan berpengaruh pada ketersediaan bahan 
pangan. Ketersediaan bahan pangan bagi penduduk akan semakin terbatas 
akibat kesenjangan yang terjadi antara produksi dan permintaan. Selama 
ini, permasalahan ini dapat diatasi dengan impor bahan pangan tersebut. 
Namun, sampai kapan bangsa ini akan mengimpor bahan pangan dari luar? 
Karena hal ini tidak akan membuat bangsa ini berkembang. Sebaliknya akan 
mengancam stabilitas ketahanan pangan di Indonesia dan juga mengancam 
produk dalam negeri.

Aspek selanjutnya ialah aspek distribusi. Permasalahan di dalam 
pembangunan ketahanan pangan adalah distribusi pangan dari daerah sentra 
produksi ke konsumen di suatu wilayah. Distribusi adalah suatu proses 
pengangkutan bahan pangan dari suatu tempat ke tempat lain, biasanya dari 
produsen ke konsumen. Berikut ini merupakan ilustrasi yang menggambarkan 
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permasalahan distribusi pangan di Indonesia. Thailand merupakan negara 
pengekspor beras terbesar di dunia, sementara Indonesia merupakan negara 
pengimpor beras. Berdasarkan data, harga produksi rata-rata gabah atau beras 
antara Indonesia dan Thailand tidak terlalu berbeda jauh sekitar 100 USD 
per ton. Namun harga beras di pasaran antara Thailand dan Indonesia cukup 
berbeda jauh. Harga beras di Indonesia sampai awal tahun 2010 berkisar 
antara Rp. 7.000, 00 – Rp. 8.000, 00. Harga beras di Thailand lebih murah 
dibandingkan itu. Hal ini dapat menunjukkan bahwa permasalahan yang 
terjadi tidak hanya pada skala produksi, namun juga terdapat pada rantai 
distribusi beras tersebut dapat sampai pada konsumen.

Berikut ini ada empat akar permasalahan pada distribusi pangan, yang 
dihadapi. Pertama, dukungan infrastruktur, yaitu kurangnya dukungan akses 
terhadap pembangunan sarana jalan, jembatan, dan lainnya. Kedua, sarana 
transportasi, yakni kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat di dalam 
pemeliharaan sarana transportasi kita. Ketiga, sistem transportasi, yakni 
sistem transportasi negara kita yang masih kurang efektif dan efisien. Selain 
itu juga kurangnya koordinasi antara setiap moda transportasi mengakibatkan 
bahan pangan yang diangkut sering terlambat sampai ke tempat tujuan. 
Keempat, masalah keamanan dan pungutan liar, yakni pungutan liar yang 
dilakukan oleh preman sepanjang jalur transportasi di Indonesia masih 
sering terjadi.

Aspek lain yang tak kalah penting ialah aspek konsumsi. Permasalahan 
dari aspek konsumsi diawali dengan suatu keadaan di mana masyarakat 
Indonesia memiliki tingkat konsumsi yang cukup tinggi terhadap bahan 
pangan beras. Berdasarkan data tingkat konsumsi masyarakat Indonesia 
terhadap beras sekitar 134 kg per kapita. Walaupun kita menyadari bahwa 
beras merupakan bahan pangan pokok utama masyarakat Indonesia. Keadaan 
ini dapat mengancam ketahanan pangan negara kita. Jika kita melihat bahwa 
produksi beras Indonesia dari tahun ke tahun tidak diimbangi dengan tingkat 
konsumsi masyarakat terhadap beras yang terus meningkat. Walaupun selama 
ini keadaan ini bisa teratasi dengan mengimpor beras.

Pola konsumsi masyarakat terhadap suatu bahan pangan sangat 
dipengaruhi oleh dua faktor, di antaranya: tingkat pengetahuan masyarakat 
tersebut terhadap bahan pangan atau makanan yang dikonsumsi dan 
pendapatan masyarakat. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap bahan 
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pangan juga sangat memengaruhi pola konsumsi masyarakat tersebut. 
Apabila suatu masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bahan 
pangan yang sehat, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi, maka masyarakat 
tersebut tentunya akan lebih seksama dalam menentukan pola konsumsi 
makanan mereka. Selain itu, pendapatan masyarakat sangat berpengaruh di 
dalam menentukan pola konsumsi masyarakat. Berdasarkan data dari BPS 
mengenai hubungan antara skor pola pangan harapan (PPH) suatu masyarakat 
dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan. Terdapat hubungan positif 
di antara keduanya, yakni semakin tinggi tingkat pengeluaran per kapita per 
bulan suatu masyarakat maka akan semakin tinggi pula pola pangan harapan 
masyarakat tersebut.

Aspek terakhir ialah aspek kemiskinan. Ketahanan pangan di Indonesia 
sangat dipengaruhi oleh aspek kemiskinan. Kemiskinan menjadi penyebab 
utama permasalahan ketahanan pangan di Indonesia. Hal ini dikaitkan 
dengan tingkat pendapatan masyarakat miskin yang di bawah rata-rata 
sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. 
Tidak tercukupi pemenuhan kebutuhan masyarakat dikarenakan daya beli 
masyarakat yang rendah juga akan memengaruhi tidak terpenuhinya status 
gizi masyarakat. Tidak terpenuhinya status gizi masyarakat akan berdampak 
pada tingkat produktivitas masyarakat Indonesia yang rendah. Status gizi 
yang rendah juga berpengaruh pada tingkat kecerdasan generasi muda suatu 
bangsa. Oleh karena itu dapatlah kita lihat dari tahun ke tahun kemiskinan 
yang dikaitkan dengan tingkat perekonomian, daya beli, dan pendapatan 
masyarakat yang rendah sangat berpengaruh terhadap stabilitas ketahanan 
pangan di Indonesia.

Dari berbagai aspek permasalahan di atas, sebenarnya ada beberapa solusi 
yang dapat dilakukan oleh bangsa kita agar memiliki ketahanan pangan yang 
baik. Di antara solusi tersebut ialah diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan 
adalah suatu proses pemanfaatan dan pengembangan suatu bahan pangan 
sehingga penyediaannya semakin beragam. Latar belakang pengupayaan 
diversifikasi pangan adalah melihat potensi negara kita yang sangat besar dalam 
sumber daya hayati. Indonesia memiliki berbagai macam sumber bahan pangan 
hayati terutama yang berbasis karbohidrat. Setiap daerah di Indonesia memiliki 
karakteristik bahan pangan lokal yang sangat berbeda dengan daerah lainnya. 
Diversifikasi pangan juga merupakan solusi untuk mengatasi ketergantungan 
masyarakat Indonesia terhadap satu jenis bahan pangan yakni beras.



Bab 10 |Persoalan Pangan Nasional: Diskursus Mazhab 155

DUM
M

Y

Selanjutnya ialah mendukung secara nyata kegiatan peningkatan 
pendapatan (income generating activity). Peningkatan pendapatan bertujuan 
meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pertanian 
berbasis sumber daya lokal. Pengertian dari daerah asalnya. Sehingga 
kegiatan peningkatan pendapatan ini dipusatkan pada daerah asal dengan 
memanfaatkan sumber daya lokal setempat. Kegiatan ini dapat mengikuti 
permodelan klaster di mana dalam penerapannya memerlukan integrasi dari 
berbagai pihak, di antaranya melibatkan sejumlah besar kelompok petani 
di beberapa wilayah sekaligus. Kegiatan ini juga harus melibatkan integrasi 
proses hulu-hilir rantai produksi makanan. Pertumbuhan dari kegiatan hulu-
hilir membutuhkan dukungan dari teknologi. Teknologi dapat meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi. Inilah tugas dari akademisi. Akademisi berperan 
untuk melahirkan penelitian yang tidak hanya dapat diterapkan pada skala lab 
namun juga dapat diterapkan pada skala industri. Akademisi menjembatani 
teknologi sehingga dapat diterapkan pada skala industrialisasi. Hal ini 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi industrialisasi. Model kelompok 
industri meliputi serangkaian program, di antaranya:

1. Pengembangan sumber daya manusia oleh partner industry.

2. Persiapan penanaman modal untuk inisiasi konstruksi dan sistem 
produksi.

3. Pengembangan berbagai macam produk pangan yang dapat di proses 
secara komersial dan dijual ke pasaran.

4. Penerapan konsultasi dan pengawasan dalam penanganan komoditas dan 
keamanan produk kepada para petani sehingga dapat memenuhi kualitas 
standar yang diterapkan oleh industri.

5. Pengembangan dan penerapan operasi prosedur standar dari pabrik.

6. Inisiasi dan memperkuat jaringan dengan perusahaan untuk pemasaran 
produk klaster merupakan kumpulan berbagai kelompok petani, di mana 
satu kelompok petani merupakan satu industri kecil yang bekerja sama 
untuk memproses bahan tertentu dan mengubahnya menjadi bahan 
setengah jadi untuk siap dipasok ke industri.
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YMega Proyek MIFEE merupakan jawaban terhadap krisis pangan dan energi 
yang melanda negara-negara imperialis, terutama Amerika Serikat (AS) pada tahun 
2008. Luas lahan yang akan digarap seluas 2,5 juta hektar  yang terdiri dari lahan 
basah 0,6 juta hektar  dan lahan kering 1,9 juta hektar. Dari total tersebut, lahan 
yang telah dimanfaatkan untuk proyek MIFEE  adalah seluas 12.158 hektar (lahan 
kering) + 23.744 hektar (lahan basah) = 35.902 hektar. Lahan tersebut terletak 
di hampir semua Distrik di Kab. Merauke dan satu Distrik masing-masing di Kab.  
Mappi dan Boven Digoel.

Proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate (Lumbung 
Pangan dan Energi Terpadu Merauke), mencakup Pertanian Padi, Tebu, 
Jagung, Perkebunan Kelapa Sawit, Peternakan Sapi, Perikanan dan lain-lain 
yang  berorientasi ekspor. Selain tanaman pangan, sekitar 100 ribu ha lahan untuk 
pengembangan peternakan (sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, kanguru, dan 
rusa), 100 ribu ha perikanan, dan 400 ribu ha perkebunan.
  Gambar 5. Peta Papua    Gambar 6. Wilayah Kawasan MIFEE

Contoh 1. Realisasi Ketahanan Pangan: Food Estate, MIFEE
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Contoh 2. Realisasi Ketahanan Pangan: Benih Transgenik

Teknologi rekayasa genetika dapat memerangi defisiensi nutrisi melalui 
modifikasi yang menyediakan mikro nutrisi penting. Teknologi transgenik 
juga memiliki kelebihan dalam meningkatkan produktifitas pertanian/pangan. 
Namun, kelemahannya ialah pertanian dengan menggunakan produk rekayasa 
genetika atau transgenik dapat mengakibatkan ketergantungan petani pada 
pihak lain termasuk perusahaan penghasil produk transgenik. Petani hanya akan 
mendapatkan benih transgenik dari perusahaan. Begitu pun teknik penanaman 
dan perawatannya. Petani tidak akan mandiri mengembangkan kreativitasnya 
sendiri dalam pemanfaatan plasma nutfah di sekitarnya. Hal itu akan 
mengakibatkan hilangnya plasma nutfah dan varietas lokal. Selain itu, perusahaan 
atau pihak swasta yang biasanya merupakan perusahaan multinasional akan 
lebih menguasai atau memonopoli sistem pertanian daerah setempat melalui 
produk transgeniknya.

Di samping persoalan tersebut transgenik dapat menyebabkan perubahan-
perubahan baik ekologi maupun sosial yang tidak dapat ditarik kembali. Sementara 
hal ini terjadi pada kebanyakan inovasi teknologi yang diterapkan di setiap 
masyarakat, transgenik memiliki sifat-sifat khusus yang dapat menimbulkan 
dampak ekologi dan sosial yang lebih serius dan meluas. Perdebatan mendasar 
etika dan sosial berpangkal dari kenyataan bahwa pada transgenik terjadi 
manipulasi bentuk-bentuk dan proses kehidupan, serta menimbulkan dampak 
sosial-ekonomi dan ekologi akibat pencemaran transgenik tersebut. Hal ini 
merupakan satu di antara banyak aspek unik teknologi ini. Bahkan jika teknologi 
ini ditarik kembali atau masyarakat menghentikan penerapan teknologi ini, maka 
dampak sosial-ekonominya masih tetap ada dan membekas secara permanen 
dalam sejarah dan masyarakat. Yang lebih serius, jika transgenik ini bersilang 
dengan populasi liar atau mencemari tanaman konvensional bahkan meski telah 
lama petani menghentikan penanaman tanaman transgenik tersebut. Fakta 
ini menekankan betapa pentingnya kajian dampak potensial sosial-ekonomi 
transgenik baik sebelum dan selama penggunaannya di setiap masyarakat.

D. Kedaulatan Pangan: Alternatif Mazhab
Paradigma kedaulatan pangan sebenarnya bukan sesuatu yang baru jika 

kita peduli dengan nilai-nilai dari mandat konstitusi. Kedaulatan pangan 
adalah bagian yang tak terpisahkan dari amanat konstitusi Undang-Undang 
Pokok Agraria no 5/1960, yang mengejawantahkan Kedaulatan pangan. 
Kedaulatan pangan didefinisikan sebagai hak rakyat, komunitas-komunitas, 
dan negeri-negeri untuk menentukan sistem-sistem produksinya sendiri 
dalam lapangan pertanian, perikanan, pangan dan tanah, serta kebijakan-
kebijakan lainnya yang secara ekologi, sosial, ekonomi dan kebudayaan 
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sesuai dengan keadaan-keadaan khusus masing-masing. Organisasi tani 
internasional La Via Campesina mendefinisikan kedaulatan pangan sebagai 
hak seluruh rakyat, bangsa dan negaranya untuk menentukan kebijakan 
pertanian dan pangannya sendiri tanpa campur tangan negeri lain. Konsep 
kedaulatan pangan telah berkembang sedemikian rupa melampaui konsep 
ketahanan pangan yang lebih dikenal sebelumnya, yang hanya bertujuan 
untuk memastikan diproduksinya pangan dalam jumlah yang cukup dengan 
tidak memperdulikan macamnya, bagaimana, di mana dan seberapa besar 
skala produksi pangan tersebut. Kedaulatan pangan adalah interpretasi luas 
dari hak atas pangan, ia melampaui wacana tentang hak pada umumnya.

Kedaulatan pangan menuntut hak rakyat atas pangan, yang menurut Food 
and Agriculture Organization (FAO) merupakan hak untuk memiliki pangan 
secara teratur, permanen dan bisa mendapatkannya secara bebas, baik secara 
cuma-cuma maupun membeli dengan jumlah dan mutu yang mencukupi, 
serta cocok dengan tradisi-tradisi kebudayaan rakyat yang mengonsumsinya. 
Menjamin pemenuhan hak rakyat untuk menjalani hidup yang bebas dari 
rasa takut dan bermartabat, baik secara fisik maupun mental, secara individu 
maupun kolektif.

Sekalipun kedaulatan pangan telah memiliki pengertian sebagai hak 
untuk menentukan kebijakan pertanian dan pangan, masih banyak dijumpai 
kebingungan dalam memahami kedaulatan pangan. Hal ini disebabkan karena 
istilah tersebut telah dipergunakan pada tingkatan pengertian dan konteks 
diskusi yang berbeda. Kedaulatan pangan memiliki tingkatan-tingkatan dan 
konteks yang berbeda-beda:

1. Sebagai sebuah kaidah berbasis pada hak-hak asasi manusia.

2. Sebagai sebuah kaidah utama dalam pembangunan demokrasi rakyat.

3. Sebagai sebuah kaidah dalam hubungan internasional untuk melawan 
imperialisme dan campur tangan asing.

4. Sebagai sebuah konsep kebijakan atau platform untuk formulasi/debat 
kebijakan pertanian dan pangan.

5. Sebagai konsep untuk beraliansi (kerja sama) dan membangun solidaritas.

6. Sebagai seperangkat kebijakan dengan tujuan-tujuan khusus. 

7. Sebagai sebuah paket program-program sosial.
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Tabel 1. Perbandingan Mazhab Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan (Santosa 
2011a)

Ketahanan Pangan Kedaulatan Pangan
•	 Model	Produksi:	pertanian	industri	
•	 Model	Perdagangan:	liberal
•	 Organisasi	Inti:	WTO
•	 Instrumen:	AoA,	TRIPS,	SPS
•	 Pendekatan	ke	sumber	daya	genetik:	private property 

rights
•	 Diskurs	Lingkungan:	rasionalisme	ekonomi

•	 Agro-ekologis
•	 Proteksionis	dan	pasar	lokal
•	 Via	Campensina
•	 IPC
•	 Anti	paten,	komunal
•	 Rasionalisme	hijau	(lingkungan)

Menurut Witoro (2010) Kedaulatan pangan dapat diwujudkan melalui 
gerakan rakyat untuk memperjuangkan empat pilar, yakni: penataan ulang 
sumber-sumber produksi pangan (reforma agraria), pertanian berkelanjutan, 
perdagangan yang adil dan pola konsumsi pangan lokal. Penataan ulang 
sumber-sumber produksi pangan dilakukan dengan reforma agraria untuk 
meningkatkan akses dan kontrol masyarakat miskin dan rawan pangan 
terhadap tanah, air, laut, hutan, benih, pupuk, dan modal. Pertanian 
berkelanjutan berarti mendukung petani untuk membudidayakan aneka 
tanaman pangan lokal, ternak, dan ikan secara terpadu agar lebih produktif 
dan berkelanjutan. Perdagangan yang adil berarti melindungi pasar pangan 
dalam negeri dan lokal serta mendukung sistem cadangan pangan lokal, serta 
mengembangkan pemasaran produk pangan petani di pasar lokal, daerah, dan 
nasional. Pola konsumsi pangan lokal berarti mengembangkan pola konsumsi 
pangan dari produksi lokal yang cukup, beranekaragam, bergizi dan aman, 
keluarga) sehingga menurunkan akses petani terhadap tanah.

E. Membaca Krisis Pangan Melalui Pendekatan Biopolitik
Politisasi pangan menyebabkan distribusi pangan menjadi tidak 

merata, karena persediaan pangan dunia dikuasai oleh negara maju. Tingkat 
konsumsi negara maju yang besar, didorong oleh kepemilikan kekayaan yang 
membuatnya mampu mengakomodasi permintaan pangannya, menjadikan 
persebaran pangan menjadi berpusat pada negara maju. Sebenarnya, negara 
maju menyadari adanya distribusi pangan yang tidak merata ini, akan tetapi 
negara maju tetap enggan mendistribusikan pangan secara sukarela kenegara 
berkembang (yang sering kali merupakan negara miskin yang tidak dapat 
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mengakomodasi pemenuhan pangannya sendiri). Kalaupun negara maju mau 
mendistribusikan pangan ke negara berkembang dengan gratis (misalnya 
lewat pemberian bantuan pangan), pastilah ada agenda terselubung yang 
biasa berkisar pada pemenuhan kepentingan politik dan keamanan negara 
maju tersebut. Saat hal ini terjadi, politisasi pangan terjadi. Masalah pangan 
kemudian berkembang menjadi masalah politik internasional.

Gambar 7. Putaran Pangan Dunia (Santosa 2011b).

Petani-petani di negara maju, karenanya, dapat memperoleh hasil panen 
yang baik dan berlimpah dikarenakan negaranya mampu menyediakan 
berbagai teknologi tersebut (yang tentunya dapat dimiliki bila negara 
memiliki kekayaan yang cukup), sementara petani di negara berkembang 
tidak bisa mengakses kemudahan teknologi tersebut dikarenakan harganya 
yang memang masih terbilang mahal. Peralatan irigasi yang mahal, misalnya, 
ditambah pupuk dan insektisida serta bibit unggul yang mahal, tidak akan 
bisa dijangkau oleh negara-negara berkembang. Sehingga yang terjadi adalah 
ketimpangan sosial dan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang 
akan semakin besar. Negara yang kaya akan semakin kaya, sementara negara 
miskin akan semakin miskin, dan mereka yang kelaparan akan tetap kelaparan. 
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Tabel 2. Perusahan trans-nasional dalam industri transgenik (Santosa 2011b).

Perusahaan Tanaman Kultivar
Monsanto Jagung YieldGard MON 810 (IR); YieldGard MON 802 (IR, HR); 

Roundup Ready GA21 (HR)
Kedelai Roundup Ready GT540-3-2 (HR)
Kapas Bollgard MON 531, 757, 1076 (IR); Roundup Ready 

MON14345, 1698 (HR)
Canola Roundup Ready GT73, RT63 (HR); Roundup Ready 

ZSR500/502 (HR)
Aventis Crop Science Jagung T14 LibertyLink (IR, HR); T25 LibertyLink (IR, HR); CBH 351 

StarLink (IR, HR); 
Kedelai LibertyLink (HR); W62 (HR); W98 (HR)
Canola Restorer MS1xRF1 (MS, HR); Restorer MS1xRF1 (MS, HR); 

LibertyLink HCN 92 (HR); LibertyLink HCN 10 (HR); Restorer 
MS8xRF3 (MS, HR); HCN 28 T45 (HR); Westar )XY-235

Syngenta Seed Jagung B:176 NaturGard (IR); B:11 NothrupKing (IR)
Pioneer Hi-Bre Jagung MON 809 (HR, IR), 676, 678, 680 (MS, HR)

Canola PHY36 (MF)
DuPont Kedelai G94-1 (MF); G94-19 (MF); G168 (MF)

Kapas 19-51A (HR)
DeKalb Jagung B16 (HR); DBT 418 (IR, HR)
Calgene Kapas BXN (HR), 31807, 31808 (IR, HR)

Canola Laurate Canola 23-18-17, 23-198
Tomat FlavrSavr (DS)

Hal ini senada dengan pemikiran kaum Strukturalis dalam memandang 
penggunaan bioteknologi, yang mengatakan bioteknologi hanya akan 
berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan hanya akan memperlebar income 
gap antara si kaya dan si miskin pada negara berkembang, seperti yang terjadi 
pada relasi antara Utara dan Selatan, pun dalam konteks Indonesia ia dapat 
dilihat dari regulasi UU No. 13 Tahun 2010 Tentang Holtikultura yang tak 
lepas dari perangkap biopolitik, praktik politisasi pangan.

F. Penutup
Persoalan pangan seperti diuraikan di atas bukanlah suatu persoalan 

yang sederhana, begitupun solusi untuk mengatasinya. Persoalannya telah 
menyangkut ranah politis, di samping ekologis dan sosiologis. Oleh karena 
itu, kebijakan pembangunan pertanian harusnya mengedepankan ketiga ranah 
tersebut untuk semata-mata kesejahteraan rakyat. Itulah amanat penting yang 
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sebenarnya sudah dituliskan dalam konstitusi kita. Selanjutnya, maukah kita 
melakukannya?

G. Pustaka Acuan
Anonimous. 2013. UU Pangan 2012: Kedaulatan Pangan VS Ketahanan 
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Lampiran 1. Daftar bahan pokok yang masih diimpor Indonesia (Januari – Juni 2013).

No Komoditas Nilai impor 
(juta US$)

Volume impor 
(juta kg)

Negara asal

1 Beras 124,36 239,31 Vietnam, Thailand, Pakistan, 
India, Myanmar

2 Jagung 393,18 1.290 India, Argentina, Brazil, 
Paraguay, Amerika Serikat

3 Kedelai 509,47 826,33 Amerika Serikat, Malaysia, 
Argentina, Ethiopia, Ukraina

4 Bij i  Gandum dan 
Meslin

1.220 3.240 Australia, Kanada, India, 
Amerika Serikat, Singapura

5 Tepung terigu 36,8 82,5 Srilanka, India, Ukraina, 
Turki, Jepang

6 Gula pasir 20,06 32,64 T h a i l a n d ,  M a l a y s i a , 
Australia, Korea Selatan, 
Selandia Baru

7 Gula tebu 980,46 1.850 Thailand, Brazil, Australia, El 
Salvador, Guatemala

8 D a g i n g  S e j e n i s 
Lembu

87,25 17,86 juta Australia, Selandia Baru, 
Amerika Serikat, Singapura, 
Korea Selatan

9 Jenis Lembu 123,84 44,28 Australia
10 Daging Ayam 509,47 826,33 Malaysia
11 Garam 43,12 923,57 Australia, India, Jerman, 

Selandia Baru, Singapura
12 Mentega 43,85 10,18 Selandia Baru,  Belgia, 

Australia, Prancis, Belanda
13 Minyak Goreng 33,07 34,88 India, Malaysia, Vietnam, 

Thailand, Singapura
14 Susu 379,3 103,47 Selandia Baru, Amerika 

Serikat, Australia, Belgia, 
Jerman

15 Bawang Merah 28,57 63,17 India, Thailand, Vietnam, 
Filipina, Cina
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16 Bawang Putih 144,43 187,86 Cina, India, Vietnam
17 Kelapa 0,441 0,445 T h a i l a n d ,  S i n g a p u r a , 

Vietnam, Filipina
18 Kelapa Sawit 1,74 3,24 Malaysia, Papua Nugini, 

Kepulauan Virginia
19 Lada 2,003 0,136 Vietnam, Malaysia, Belanda, 

India
20 Teh 15,66 11,41 Vietnam, India, Kenya, Iran, 

Srilanka
21 Kopi 31,52 13,48 Vietnam, Brazil, Amerika 

Serikat, Italia
22 Cengkeh 1,87 0,182 Madagaskar,  Maurit is , 

Singapura
23 Kakao 36,02 14,37 Ghana, Pantai Gading, 

Papua Nugini, Kamerun, 
Ekuador

24 C a b e  ( k e r i n g 
tumbuk)

11,25 8,79 India,  C ina,  Malays ia, 
Jerman, Thailand

25 C a b e  ( a w e t 
sementara)

1,09 1,11 Thailand, Cina, Malaysia

26 Tembakau 274,7 54,59 Cina, Turki, Brasil, Filipina, 
Amerika Serikat

27 Ubi kayu 0,38 0,1 Thailand
28 Kentang 14,33 21,65 Australia, Kanada, Cina, 

Inggris



A. Pengantar
Diskursus ekologi politik akan diketengahkan dalam konteks teoritikal 

dan empiris. Pada konteks teoritik pembahasan akan difokuskan pada body of 
knowledge ekologi politik (konsep dasar ekologi politik dan perbedaan ekologi 
politik dengan politik lingkungan hidup); sejarah pemikiran dari para tokoh 
dan pendekatan; dan perkembangan terkini ekologi politik. Sementara pada 
contoh empirik tulisan ini akan mengetengahkan kasus; “Konflik Sumber 
daya Alam dan Pemberontakan Petani Banten: Kasus di Padarincang, Serang 
Banten”. Kasus ini mengetengahkan isu konflik antara petani Banten dengan 
Perusahaan Air Minum Aqua-Danone (TNC). Kasus ini common resources yang 
diperebutkan dan menjadi pemicu konflik adalah “air dan tanah”. 

Untuk mengetahui lebih lanjut dan mendalami analisis teoritikal dan 
contoh empirik ekologi politik, pada tulisan sederhana ini dibahas beberapa 
poin penting, yaitu (1) Body of knowledge ekologi politik; (2) Pemikiran Ekologi 
Politik: dari Blaikie Sampai Rocheleau; (3) Bryant dan Bailey: Lima Pendekatan 
Ekologi Politik; (4) Perkembangan Empirik: Contoh Kasus Ekologi Politik; 
dan (5) Masa Depan Ekologi Politik.

EKOLOGI POLITIK: BODY 
OF KNOWLEDGE, SEJARAH 

PEMIKIRAN, DAN PERKEMBANGAN 
EMPIRIK TERKINI

BAB
11

165
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B. Body of Knowledge Ekologi Politik
Istilah ekologi politik secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu 

ekologi dan politik. Ekologi di sini difokuskan pada konteks sumber daya alam. 
Artinya membahas ekologi berarti membahas sumber daya alam. Sementara 
itu, istilah politik pada konteks ini berarti “kekuasaan”. Oleh karena itu secara 
sederhana ekologi politik mencermati persoalan sumber daya alam sebagai 
persoalan sosial-politik (Satria, 2009:2). Senada dengan pengertian sederhana 
tersebut, Bryant dan Bailey (dalam Adiwibowo, 2011:7) menjelaskan bahwa 
ekologi politik fokus pada usaha mempelajari sumber, kondisi, dan implikasi 
politik dari perubahan lingkungan hidup. Menurut Bryant (1997:21) asumsi 
pokok ekologi politik ialah perubahan lingkungan tidak bersifat netral, tetapi 
merupakan suatu bentuk politik lingkungan yang banyak melibatkan aktor-
aktor yang berkepentingan baik pada tingkat lokal, regional, maupun global.

Tabel 1. Beberapa Pengertian Ekologi Politik Menurut Para Tokoh

No. Tokoh Definisi
1. Hempel Mempelajari saling ketergantungan (inter-dependence) antara 

unit politik dan saling keter kaitan (inter-relationship) antar unit 
politik dengan lingkungan hidupnya, terutama yang berkenaan 
dengan konsekuensi politik dari perubahan lingkungan. 

2. M. Watts Mempelajari relasi yang kompleks antara masyarakat dan 
lingkungan hidupnya melalui analisis yang cermat atas akses 
dan Kontrol terhadap sumber daya alam serta implikasinya bagi 
kesehatan lingkungan dan keberlanjutan hidup.

3. Blaikie dan Brookfield Merupakan kombinasi kajian ekologi dan ekonomi politik
4. Diana E. Rocheleau Berpijak pada Blaikie bahwa ekologi politik ialah Pendekatan 

kritis yang mempelajari relasi ekonomi politik lingkungan 
(sumber daya alam).

5. Andrea Nightingale Menekankan pentingnya mengkaji hubungan antara isu 
lingkungan lokal dan proses ekonomi politik global. Termasuk di 
dalamnya adalah mengaitkan produksi kapitalis dengan lokalitas-
lokalitas yang berbeda, yang dihubungkan dengan eksploitasi 
sumber daya untuk subsistensi maupun profit.

Sumber: Adiwibowo, 2011; Dianne E. Rocheleau, 2007; Nightingale, t.th.

Dari beberapa definisi di atas, menurut Blaikie (1999:131-147) belum 
ada definisi standar karena beragamnya epistemologi dan metodologi yang 
digunakan dalam label ‘political ecology’. Namun demikian, secara umum dari 
beberapa definisi di atas, ekologi politik dapat dimaknai sebagai pendekatan 
yang mempelajari fenomena, proses, dampak relasi politik terhadap 
keberlangsungan lingkungan. Oleh karena itu, tujuan ekologi politik tidak 
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hanya sebagai penjelas realitas perubahan lingkungan an sich, tetapi juga 
menjadi instrumentasi penting dalam formulasi kebijakan pengelolaan 
lingkungan yang berkelanjutan. Tujuan tersebut juga menjadi penjelas dan 
pembeda antara “ekologi politik” dan “politik lingkungan hidup”.

Politik lingkungan hidup merupakan kajian yang membahas interaksi antar 
berbagai elemen sistem (variable) di dalam proses perumusan dan pengambilan 
keputusan publik yang menuju terbentuknya public policyterhadap masalah-
masalah lingkungan. Menurut Garner (1996:v-vi) secara komprehensif dibahas 
berbagai isu krisis lingkungan, ideologi politik lingkungan, gerakan lingkungan, 
sistem politik, partai politik dan lingkungan, dan proses politik dan lingkungan. 
Singkatnya, politik lingkungan hidup secara sederhana, meminjam istilah Bryant 
dan Bailey (dalam Satria, 2009:5) dimaknai sebagai bidang kajian dalam ilmu 
politik terhadap masalah-masalah lingkungan. Untuk lebih jelasnya mengenai 
perbedaan ekologi politik dan politik lingkungan hidup, lihat tabel 2 berikut.

Tabel 2. Perbedaan Ekologi Politik dan Politik Lingkungan Hidup4

Aspek Ekologi Politik Politik Lingkungan Hidup
Ranah Kajian Menekankan pada dimensi 

historis, politik, sosiologi, 
ekonomi, dan ekologi

Menekankan pada dimensi politik dan 
lingkungan (ekologi)

Esensi Label Terlalu akademis Lebih Populer
Disiplin keilmuan Geografi Ilmu Politik
Isu pokok Ekonomi politik perubahan 

lingkungan
Teori politik hijau, sistem politik, partai 
hijau, ideologi politik lingkungan, Negara, 
dan relasi antar Negara

Paradigma Ekosentris Teknosentris
Tipe tahapan Memerhatikan elemen sejarah, 

konteks hulu, tengah, hilir
Menitikberatkan pada elemen sistem 
politik dan institusi

Body of Knowledge Komprehensif dan multi disiplin 
keilmuan

Determinan ilmu politik

Perspektif Kritis,	populis Developmentalis
Determinan Logika Bias aktor-aktor besar, Negara, 

dan swasta
Bias Kebijakan Politis

Driving Force Isu Common resources Isu Kebijakan lingkungan
Luaran Perubahan sosial dan formulasi 

kebijakan transformatif
Kebijakan politik lingkungan: salah 
satunya konservasi

Sumber: Adiwibowo, 2011; Kartodiharjo, 2011; Satria, 2009; Rocheleau, 2007; Garner, 1996; Bryant dan Bailey, 2001; dan 
Cooper, 1997.

4Persamaan antara Ekologi Politik dan Politik Lingkungan Hidup salah satunya ialah 
bahwa keduanya berada dalam rumah besar Sosiologi Lingkungan.
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C. Pemikiran Ekologi Politik: dari Blaikie Sampai Rocheleau
Perkembangan kajian ekologi politik sebagai sebuah pendekatan, baru 

muncul sebagai wacana5 sekitar 1990-an. Namun, embrio ekologi politik telah 
muncul dalam sejumlah studi sejak tahun 1970an, saat itu istilah tersebut 
belum digunakan. Menurut Schubert (2005) sebelum ekologi politik muncul 
terlebih dahulu berkembang ekologi budaya yang sumbernya ditarik dari 
antropologi. Ekologi budaya ini berusaha mengkaji proses adaptasi budaya 
dan masyarakat terhadap lingkungan. Namun, ekologi budaya dianggap terlalu 
teknis, ahistoris, dan sederhana. Dari kritik inilah kemudian muncul studi 
yang menggunakan pendekatan ekologi politik. 

Tulisan pertama yang sangat fenomenal dan oleh banyak pihak dianggap 
sebagai karya klasik tentang ekologi politik ialah ‘The Political Economy of 
Soil Erosion in Developing Countries’ tahun 1985 karya Piers Blaikie. Karya 
tersebut membahas masalah degradasi tanahdi Afrika dan masalah-masalah 
lebih luas seperti kemiskinan, ketunakismaan (landlessness), keterbelakangan, 
hubungan neo-kolonial, marjinalisasi politik dan ekonomi.6Tulisan tersebut 
dalam banyak hal telah mengubah cara pandang tentang lingkungan melalui 
ranah studi kritis (critical studies). Melalui tulisan inilah kemudian ekologi 
politik berkembang, dan Blaikie di sebut-sebut sebagai peletak dasar atau 
“Bapak Ekologi Politik”. Mengenai hal ini, Dianne E. Rocheleau (2008:716-
727) dalam tulisannya ‘Political ecology in the key of policy: From chains 
of explanation to webs of relation’ menjelaskan bahwa setidaknya lima ciri 
penting yang telah dirintis oleh Blaikie dalam karya klasiknya, antara lain. 

1. Multi Metode, objektif, aktor dan audience:

a. Eksplanasi Kritis

b. Analisis praktis dan pemecahan masalah

5Wacana adalah elemen taktis yang beroperasi dalam kancah relasi kekuasaan. Antara 
wacana dan kekuasaan memiliki hubungan timbal balik, seperti yang dikatakan Faucoult, 
‘Elemen Taktis’ ini sangat terkait dengan kajian strategis dan politis, tapi tentu saja istilah 
politik disini tidak selalu berarti faktor-faktor pemerintahan, segala sesuatu yang meng-
hegemoni baik itu secara kultural maupun secara ideologis sebenarnya memiliki konstruksi 
politisnya sendiri. Lihat Michel Foucault, The History of Sexuality: An Introduction: Volume 
I. Vintage Books, 1990, hal. 102; Teun Van Djik, Discourse And Society: Vol 4 (2). London, 
Newbury Park dan New Delhi: Sage Publivations, 1993.

6Menurut Adiwibowo (2011:4), pada periode ini (1970an- pertengahan 19801an) 
kelemahan kajiannya ialah bahwa peran masyarakat lokal dalam memperjuangkan akses 
dan mediasi konflik tidak dianalisis atau diabaikan. 
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c. Pengujian dan penetapan kebijakan

2. Penggabungan dari analisis sosial dan analisis biofisika terhadap relasi 
kekuasaan dan lingkungan.

a. Metode Campuran (mixed methods)

b. Analisis yang terintegrasi

3. Analisis multi skala

 Internasional, Regional, Nasional, rumah tangga, kebijakan, praktik, dan 
dampak.

4. Observasi empiris dan kumpulan data pada level rumah tangga dan lokal.

5. Rantai eksplanasi mengombinasikan struktur dan agensi. 

Tiga dari lima ciri penting yang diletakkan oleh Blaikie di atas, setidaknya 
merupakan esensi dasar dari kajian ekologi politik hingga hari ini. Pertama, 
multi metode, objektif, aktor dan audience (masyarakat). Pendekatan ekologi 
politik seperti dijelaskan diawal merupakan pendekatan yang multi metode 
dan multi dimensi yang mencakup sejarah, ekonomi, sosial, politik, dan 
ekologi. Sementara penekanan pada pendekatan aktor menjadi ciri khas 
pemikiran ekologi politik yang diletakkan Blaikie. Pendekatan ini berpusat 
pada pelaku (actor-oriented). Kedua, Analisis multi skala: internasional, 
nasional, rumah tangga, kebijakan, praktik dan dampak. Pada konteks ini 
menjadi tipe tahapan bahwa kajian ekologi politik mengedepankan aspek 
dari hulu, tengah, hingga hilir. Dari level terkecil (rumah tangga), komunitas, 
sampai Negara dan global, dari analisis mikro, messo, dan makro. Singkatnya, 
pada titik ini kajian ekologi politik merupakan kajian yang komprehensif. 

Ketiga, mengedepankan pada kombinasi struktur-agensi atau struktur 
dan aktor. Struktur dan agensi/aktor adalah elemen penting yang tidak 
dapat dipisahkan dalam kajian ekologi politik. Struktur mencakup kebijakan, 
regulasi, norma, dan hukum. Sementara itu, agensi atau aktor adalah 
pelaksananya. Tarik-menarik kedua ranah tersebut menjadi poin penting 
dalam memahami diskursus atau wacana yang terjadi, sebab di dalamnya 
kepentingan bermain, dan relasi politik kekuasaan terjadi. Meminjam bahasa 
Foucault, knowledge is power, dalam pengetahuan/wacana selalu ada relasi 
kekuasaan. 
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D. Bryant dan Bailey: Lima Pendekatan Ekologi Politik
Banyak literatur telah dicurahkan oleh para ahli dalam mengembangkan 

kajian ekologi politik. Keragaman tersebut memunculkan beberapa implikasi, 
salah satunya kian melengkapi keragaman pendekatan kajian ekologi. Dalam 
satu dekade terakhir, beberapa kritik telah diarahkan pada pustaka ekologi 
politik. Mengingat sifatnya yang lintas-disiplin dan integratif, sebagian besar 
penelitian mengkritik bahwa ekologi politik dirumuskan dalam bentuk terlalu 
banyaknya atau tidak cukupnya komponen konseptual atau disiplin tertentu.7 
Hasil penelitian tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang 
digunakan oleh peneliti, begitupun sebaliknya.

Terkait konteks pendekatan, Bryant dan Bailey (1997:20-23) memetakan 
lima pendekatan ekologi politik yang saling kait-mengait. Kelima pendekatan 
itu antara lain:

1. Pendekatan yang bertumpu pada masalah lingkungan secara spesifik, 
berpijak pada traditional geography, pemahaman dampak manusia dengan 
lingkungan fisik. 

2. Pendekatan yang fokus pada link-link penting yang berkaitan dengan 
pertanyaan-pertanyaan ekologi politik untuk mengapresiasi sebagian 
ide-ide dikembangkan dan dipahami oleh para aktor yang berbeda dan 
bagaimana wacana yang ada perlu dikembangkan untuk promosi atau 
suatu kepentingan aktor tertentu.

3. Pendekatan yang melihat kaitan politik dengan masalah ekologis 
dalam konteks wilayah geografis tertentu. Ekologi politik regional ini 
telah mencerminkan kepedulian untuk memperhitungkan variabilitas 

7Selain persoalan konseptual, persoalan yang menjadi kritik para pengamat juga 
mengetengahkan persoalan; (1) ekologi politik dianggap telah tersesat terlalu jauh ke 
arah analisis kekuasaan dengan mengorbankan pemahaman ekologi yang jelas dan rinci; 
(2) Kajian ekologi politik terlalu asyik berpikir tentang pemahaman struktur sosial dan 
tidak memberikan perhatian seperlunya untuk memahami dan mendokumentasikan 
perubahan lingkungan, yang tidak selalu merupakan akibat dari sumber-sumber ekonomi 
dan politik;(3). Masalah relevansi kebijakan politik ekologi, dengan menekankan kebutuhan 
untuk membuat wawasan yang bermanfaat tidak hanya untuk sesama akademisi, tetapi juga 
untuk para praktisi dan pembuat kebijakan;(4) Selama ini belum ada pemecahan yang jelas 
dan konkret karena terlampau komprehensifnya analisis yang harus dilakukan, sehingga 
uraian Robbins tentang ekologi politik sebagai (hanya) "sesuatu yang dilakukan orang" 
tampaknya mencerminkan konsensus umum. Lihat Vayda and Walters, 1999; Zimmerer, 
2000; Robbins, 2004; Walker, 2005; dan Neumann, 2008.
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lingkungan dan variasi spasial dalam ketahanan dan kepekaan tanah 
serta teori pertumbuhan dan penurunan regional.

4. Pendekatan yang mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan politik dan 
ekologi terkait dengan karakteristik sosial-ekonomi, seperti kelas, etnis 
dan gender.

5. Pendekatan yang menekankan pada kebutuhan untuk fokus pada 
kepentingan, karakteristik,dan tindakan dari berbagai jenis pelaku atau 
aktor dalam memahami konflik ekologi politik.

E. Perkembangan Empirik: Contoh Kasus Ekologi Politik
Seperti telah di awal pengantar kasus 1, mengetengahkan isu konflik 

antara petani Banten dengan Perusahaan Air Minum Aqua-Danone (TNC).

Sumber: Radar Banten, 20 Desember 2010; Tim Katalis, Februari 2011.

Catatan Peristiwa Kasus 1

Masyarakat Padarincang (Petani, Ulama, Jawara, dan aktivis lingkungan) 
yang menyadari masa depan ketersediaan air menyatakan kesepahaman bersama 
bahwa komersialisasi air akan memunculkan risiko dampak bagi lingkungan 
dan masyarakat sekitar; setidaknya akan menghilangkan hak dasar warga 
atas air serta pengurangan kapasitas dan kualitas air di wilayah Padarincang. 
Pada pertengahan Juni 2010 warga Padarincang menggelar forum terbuka 
yang melahirkan kesepakatan mengenai bahaya krisis yang paling penting di 
Padarincang, Forum ini digelar sebagai bentuk respon dari akan dilanjutkannya 
rencana pembangunan pabrik Danone yang pada tahun 2008 sempat dihentikan 
oleh karena ada penolakan dari warga.

Sejak tahun 2008 warga dengan tegas menolak kehadiran korporasi sektor 
air, PT. Tirta Investama telah dipandang sebagai salah satu perusahaan yang 
menyumbang terjadinya bencana kekeringan air, catatan di Sukabumi dan Klaten 
merupakan referensi empirik bagi warga Padarincang untuk terus menggalang 
solidaritas dan dukungan dalam upaya mencabut Surat Izin Bupati dengan nomor 
593/Kep.50-Huk/2007 tertanggal 8 Februari 2007.

Pertengahan tahun 2010 warga Padarincang kembali bergejolak setelah 
mendapatkan kabar bahwa Bupati akan meneruskan rencana pembangunan 
pabrik Danone di Cirahab. Reaksi kembali muncul dan mempertanyakan komitmen 
bupati atas pernyataan awal yang siap mencabut surat izin pembangunan yang 
telah diberikan kepada PT. Tirta Investama.
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Kasus di atas bila diidentifikasi melibatkan masyarakat lokal (Petani) 
versus TNC (Danone-Aqua)-Pemerintah Kabupaten Serang. Kasus ini 
berdimensi struktural8karena dilatari oleh kebijakan berupa keputusan 
Bupati Serang,nomor 593/Kep.50-Huk/2007 tertanggal 8 Februari 2007 
tentang perizinan komersialisasi air dan penguasaan tanah pertanian untuk 
pembangunan infrastruktur kepada PT. Tirta Investama, Aqua-Danone. Hal ini 
memicu munculnya konflik antara petani vs TNC-Pemerintah. Landasan petani 
melakukan perlawan ialah bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan ekologis 
dan sumber kehidupan masyarakat, sumber religiusitas dan kearifan lokal yang 
jika diserahkan kepada TNC-Pemerintah akan memunculkan berbagai dampak 
ekologis dan marginalisasi petani, karena matinya sektor pertanian. 

Surat Izin Bupati dengan 
nomor 593/Kep.50-

Huk/2007

Polemik

Konflik

Potensi 
konflikSDA /

Air Rawa Danau & 
Air Gunung Karang

Komersialisasi Air Aqua-Danone

Petani

Penguatan 
Jaringan

Komersialisasi Air dan 
Penguasaan 

Tanah Pertanian

Sumber: Analisis Penulis

Alur Pemikiran

8Pendekatan strukturalis melihat persoalan degradasi lingkungan sebagai akibat dari 
kekuatan kapitalisme atau kebijakan negara yang opresif dan berdampak kepada masyarakat 
setempat dan lingkungan (Forsyth, 2003:8).

Common Resources

(1) AIR (izin pengeboran 150 m. Keterangan: Sulit untuk mengontrol tingkat 
kedalaman pipa penyedot, biasanya pihak perusahaan menambah tingkat 
kedalaman saat ketersediaan air bawah tanah mulai menurun. Air tersebut juga 
sebagai salah satu harapan masyarakat dalam pengairan sawah; (2) TANAH (Lahan 
tanah yang akan dibebaskan 12 hektar lahan adalah lahan sawah produktif).
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Meninjau kasus di atas selain dilihat dari dimensi strukturalis, dapat 
juga dikaji melalui pendekatan aktor seperti yang diperkenalkan Bryant dan 
Beiley dalam ’The Third World Political Ecology’. Menurutnya, pendekatan 
aktor bertumpu kepada konsep politicized environment. Konsep ini menjelaskan 
bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks 
politik dan ekonomi. Menurut Bryant dan Bailey (1997:28; Satria, 2009:9-10), 
ada beberapa asumsi yang mendasari pendekatan aktor, yaitu:

1. Biaya dan manfaat yang terkait dengan perubahan lingkungan dinikmati 
oleh para aktor secara tidak merata. 

2. Distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata tersebut mendorong 
terciptanya ketimpangan sosial ekonomi. 

3. Dampak sosial ekonomi yang berbeda dari perubahan lingkungan tersebut 
juga memiliki implikasi politik, dalam arti bahwa terjadi perubahan 
kekuasaan dalam hubungan satu aktor dengan lainnya.

Ada dua aktor yang penting, salah satunya, negara (state). Negara 
memiliki dua fungsi sekaligus, baik sebagai aktor pengguna maupun 
pelindung sumber daya alam. Oleh sebab itu, negara juga sering mengalami 
konflik kepentingan, sehingga banyak kritik terhadap eksistensi negara. 
Negara sering mempersulit upaya memecahkan masalah lingkungan, berusaha 
mengejar pembangunan ekonomi, termasuk berusaha menarik perusahaan 
multinasional untuk menanamkan modal di wilayahnya, yang terkadang 
mengabaikan aspek perlindungan lingkungan hidup. Di samping negara, aktor 
lain yang mempunyai posisi signifikan ialah pemodal nasional dan MNC’s 
yang merupakan perwujudan kekuatan kapitalisme. 

Di luar dua aktor di atas, ada satu aktor lain yang merupakan pihak 
terlemah dalam politicized environment, yaitu rakyat jelata. Rakyat hampir 
selalu mengalami proses marginalisasi dan rentan terhadap berbagai bentuk 
degradasi lingkungan. Menurut Forsyth (2003:6) degradasi lingkungan dan 
marginalisasi merupakan dua kondisi yang sudah menjadi keniscayaan. Oleh 
karena itu, pada titik ini, meminjam bahasa Mansour Fakih (2002:123-130), 
sumber daya alam (lingkungan) menjadi arena perjuangan kekuasaan (struggle 
for power) melalui kepentingan negara.
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F. Masa Depan Ekologi Politik
Sebagai sebuah kajian, ekologi politik terus berkembang seiring 

perubahan yang terjadi. Menurut Rocheleau (2008) setidaknya ada dua tren 
penting dalam perkembangan kajian ekologi, pertama mengenai peningkatan 
aktivitas kajian, situasi pengetahuan, dan gerakan sosial. Kedua, kembali ke 
ekologi, ilmu pengetahuan, dan kompleksifitas yang mencakupnya. Rocheleau 
merinci kedua hal tersebut melalui penjelasan berikut. 

1. Peningkatan aktivitas kajian dan pergerakan sosial.9

2. Liberalisasi ekologi.10

3. Ekologi Politik Post-struktural. Terkait isu politik kebudayaan, identitas, 
diskursus/wacana, membangun teori Foucaultian dan melalui metode 
analisis pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, dan konsevasi.

4. Ekologi politik feminis

 Menurut Rocheleau (2008) ekologi politik feminis berusaha mengatasi 
kekakuan dan esensialisme dari konsep gender sebelumnya dan 
membangun analisis pada identitas dan perbedaan. Ekologi politik 
feminis melihat perubahan lingkungan dari kaca mata gender dan berusaha 
mengidentifikasikan peluang dan kendala yang mempertajam perilaku 
penggunaan lahan yang ter-gender-kan. Gender berperan sebagai variabel 
kritis yang mempertajam akses dan kontrol sumber data.

5. Partisipatori dan praktik ekologi politik untuk pembangunan alternatif. 
Contohnya melalui kajian demokrasi dan efektivitas model kolaborasi 
dengan gerakan sosial, NGO’s, dan kelompok masyarakat lokal. 
Pendekatan yang dapat digunakan salah satunya adalah pendekatan 
pembangunan berkelanjutan (sustainable development). 

Sementara itu, mengenai masa depan ekologi politik sangat terkait erat dengan 
hibridisasi dan kompleksitas keilmuan. Kompleksitas keilmuan dan hibridisasi 
akan sangat penting dalam memengaruhi perkembangan ekologi politik ke depan. 

9Dalam konteks ini fokus yang diharapkan bahwa kajian-kajian ekologi dapat 
berlangsung dan memunculkan gerakan sosial baru dalam menciptakan perubahan sosial 
dalam inetraksi dan relasi antara manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, kajian yang 
diharapkan dapat fokus dan menyentuh esensi kebijakan.

10Liberalisasi ekologi merupakan topik yang bertumpu pada pendekatan struktur yang 
menghubungkan politik dan gerakan sosial, economic root, dan mengidentifikasi masalah 
serta solusinya.
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Rocheleau merumuskan beberapa hal penting terkait masa depan ekologi politik, 
yaitu (1) labeling penamaan ekologi politik dalam konteks akademik; (2) publikasi 
penelitian ekologi politik yang komprehensif (empirical, quantitave and ecological data 
was routinely purged as ‘unnecessary’ or ‘exersive’….); (3) pemetaan lanskap ekologi 
politik dari kritisisme ke aktivisme menuju “scientific practice”; (4) pengembangan 
kompleksitas teori, model, dan pendekatan dalam penelitian Ekologi Politik; dan 
(5) fokus pada relasi politik dan mengesampingkan ekologi. 

G. Penutup
Ekologi politik seperti dijelaskan di atas, merupakan bidang kajian yang 

bertumpu analisis persoalan sumber daya alam sebagai persoalan sosial-
politik. Sebagai sebuah pendekatan kajian ekologi politik terus berkembang 
dan kompleksitas penelitiannya kian beragam yang kemudian memengaruhi 
peta kekinian kajian tersebut. Dalam konteks kekinian, pertama, ekologi politik 
mengarah sebagai bidang penelitian yang didasarkan pada studi interdisplin 
dari antropologi-budaya, ekologi manusia, ekonomi politik, dan sosiologi 
lingkungan. Studi-studi ekologi politik berelasi dengan berbagai inisiatif dalam 
isu perubahan lingkungan (seperti keanekaragaman hayati, kebijakan kehutanan, 
sumber daya air, dll.) yang memengaruhi komunitas, terutama kaum miskin yang 
sering termarginalkan. Kedua, ekologi politik saat ini digunakan untuk menguji 
bagaimana pemaknaan sejarah dan praktik budaya dalam interaksinya terhadap 
manusia dan alam, termasuk di dalamnya interaksi bencana dan manusia. Ketiga, 
ekologi politik, termasuk juga ekologi modernisasi, sosial ekologi sedang menuju 
satu disiplin ilmu yang bernama “sosiologi lingkungan”.
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A. Pengantar
Problem lingkungan hari ini kian akut. Beragam persoalan seperti krisis 

sumber air bersih, polusi, pembakaran hutan, tanah longsor, banjir, robb, 
global warming, dan ketidakadilan lingkungan dan sebagainya merupakan 
realitas krisis lingkungan kekinian. Persoalan ini tidak hanya mengancam 
keberadaan alam dan habitat di dalamnya, tetapi juga kelangsungan populasi 
manusia, dan tentu saja keberlangsungan bumi kita. Masalah ini tidak dapat 
diatasi hanya melalui reposisi hubungan manusia dan lingkungan alamnya 
(atau banyak dikenal sebagai modernisasi ekologi), tetapi juga harus melalui 
perubahan paradigmatik, reorientasi nilai, etika, dan norma-norma kehidupan 
yang kemudian tersimpul dalam tindakan kolektif. Dari sinilah pemahaman 
mendalam tentang Teori Sosial Hijau perlu disemaikan.

Teori sosial hijau adalah teori sosial masyarakat kontemporer tentang 
alam. Teori ini mempelajari pergeseran ontologi dan epistemologi teori 
sosial konvensional tentang alam (Marx, Weber) ke unifikasi teori sosial 
hijau dengan sandaran utama pada sosiologi lingkungan Catton dan Dunlap, 
ketidaksetaraan (inequality) lingkungan, dan modernisasi ekologi. Selain itu, 
bahasan yang tak kalah penting dalam teori sosial hijau adalah: (1) Paradigma 
dan etika hijau; (2) Cross-over teori-teori sosiologi, antropologi, politik, dan 
ekonomi sebagai perkembangan terkini dalam penteorian sosial tentang alam; 

TEORI SOSIAL HIJAU: DISKURSUS 
LINGKUNGAN DAN MASA DEPAN 

PEDESAAN

BAB
12

177
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dan (3) Peran dan relasi antara negara, pasar, dan civil society dalam tata-kelola 
lingkungan (environmental governance) yang baik.

Dalam konteks tulisan ini, tidak semua cakupan di atas dibahas. 
Pembahasan yang akan disajikan hanya mencakup: (1) diskursus paham 
environmentalism dan ecocentrism; (2) diskursus treadmill of production; (3) 
diskursus teori modernisasi ekologi; dan (4) diskursus lingkungan dan masa 
depan pedesaan.

B. Diskursus paham environmentalism dengan ecocentrism
Environmentalism dan ecocentrism merupakan dua kata, yang berbeda satu 

samalain. Kedua kata tersebut mewakili diskursus bangunan paradigma 
teoritisasi mengenai lingkungan. Namun, mengapa paham environmentalism 
dengan mudah dapat diadopsi atau diakomodasi oleh ideologi liberalisme, 
konservatisme, dan sosialisme, sementara paham ecocentrism tidak? Berikut 
ini peta diskursus keduanya:

Perbedaan Environmentalism dan Ecocentrism

Aspek Ecocentrism environmentalism
Label Terlalu akademis Lebih Populer
Paradigma Ekosentris Teknosentris
Mazhab Kritis,	populis Developmentalis
Kerangka Kerja Struktur yang ada adalah asal utama krisis 

lingkungan. Oleh karena itu, struktur-
struktur tersebut harus diubah. Kemudian 
mencari perbaikan yang lebih menyeluruh 
mengenai hubungan antara manusia 
dengan ekosistem global

Menerima kerangka dari politik, 
sosial, ekonomi, dan struktur 
normatif dari politik dunia yang 
sudah ada. Kemudian, mencari 
perbaikan masalah-masalah 
lingkungan dengan struktur 
yang telah ada 

Tema pokok M e n j a g a  k e l e s t a r i a n  a l a m  d a n 
lingkungannya, misal: kehati

Manipulasi lingkungan yang 
terencana; integrasi lingkungan 
dan ekonomi

Substantif Semua yang ada di alam raya ini hidup, baik 
Abiotik maupun abiotik harus dijaga, untuk 
menjaga kesimbangan kehidupan

Pemisahan biotik dan abiotik

Sumber: Eckersley, 1992, 2007; Dobson, 1990; dan Adiwibowo, 2013.

Perbedaan di atas menunjukkan pemosisian keduanya, sekaligus 
perdebatan panjang antara kubu pemikiran. Pertanyaan, mengapa radical green 
politics --yang menurut Andrew Dobson merefleksikan aliran ecologism dan 
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menuntut pentingnya perubahan radikal pada tatanan sosial, ekonomi dan 
politik-- terdengar sayup-sayup sampai, nyaris tak terdengar, dan kalah dengan 
hingar bingar aliran environmentalism? Dan mengapa pula aliran ecologism 
ini tidak tumbuh subur di negara berkembang termasuk Indonesia? Sudah 
tentu sederhana jawabannya, karena“rezim yang memerintah adalah penganut 
environmentalism”. Akan lain ceritanya, jika rezim yang memerintah adalah 
penganut ecologism - radical green politics.

Radical green politics mempunyai karakteristik dalam pandangannya, 
yaitu penolakan atas pandangan anthropocentric yang menempatkan nilai 
moral hanya kepada manusia (Eckersley, 1992). Sebagai tambahan terhadap 
penolakan kepada anthropocentrism, Dobson (1990) berpendapat bahwa titik 
tumpu radical green politics adalah argumen mengenai pembatasan untuk 
tumbuh berkembang kepada negara-negara industri terhadap hakikat 
environmental crisis. Radical green politics berpendapat bahwa akar dari krisis 
lingkungan yang saat ini terjadi adalah karena pertumbuhan ekonomi yang 
bersifat eksponen yang berlangsung sepanjang dua abad terkhir. Lebih lanjut 
radical green politics berpandangan bahwasannya paham seperti anthropocentric 
inilah yang mengakibatkan krisis di dunia global. Mereka mengemukakan 
bahwasannya manusia tanpa alam adalah nothing karena pada saatnya ketika 
ikan terakhir mati, ketika tetes air terakhir terpolusi limbah, ketika buah 
terakhir habis, maka manusia akan menyadari bahwasannya kita tidak bisa 
memakan uang. 

Selain fokus terhadap penolakan atas pandangan anthropocentric, radical 
green politics juga berfokus pada pembatasan pertumbuhan atau yang disebut 
sebagai limits to grow. Dobson (1990) mengemukakan solusi limits to grow 
adalah solusi yang tepat untuk diterapkan. Karena meskipun ada solusi dari 
segi teknologi, namun itu tidak akan berhasil karena mereka mungkin bisa 
menunda krisis yang akan terjadi, namun tidak bisa mencegah krisis terjadi. 
Terakhir, slogan seperti “think globally, act locally”– “desentralisasi” dalam 
penyelesaian lingkungan, menjadi tolak ukur kaum radical green politics.

Sebagai perspektif, radical green politic smendapat kritik yang lumayan 
tajam dari kaum environmentalism. Boleh jadi kritik ini yang dibangun oleh 
kaum environmentalism, agar perspektif ecologism ini tidak tumbuh subur 
di negara berkembang termasuk Indonesia. Kritik Pertama, desentralisasi 
yang memfokuskan pada gerakan komunitas lokal yang semakin mengecil 
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dikhawatirkan akan terlalu “parosial” dan terlalu self-interest untuk melakukan 
komunikasi dengan komunitas lain. Kedua, kritikan bahwasanya permasalahan 
lingkungan bukanlah masalah komunitas lokal tertentu saja, tetapi isu 
lingkungan adalah permasalahan global. Masyarakat global pun seharusnya 
dilibatkan dalam penyelesaian masalah lingkungan ini. Kritik terakhir terhadap 
radical green politics adalah bahwa perspektif ini dirasa tidaklah menyampaikan 
suatu hal yang benar-benar meninggalkan negara dan kedaulatannya, seperti 
apa yang diklaim oleh perspektif ini, namun hanya mengubah kedaulatan 
negara dalam bentuk yang skalanya lebih kecil dan lokal.

C. Diskursus Teori “Treadmill of production”: Relevansi dan 
Kelemahan
Allan Schnaiberg, Adam S. Weinberg, dan David N. Pellow (2004) 

mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul 
mengenai asal-usul, struktur dan aplikasi teori ToP. Pertanyaan-pertanyaan 
itu antara lain: bagaimana struktur teoritik dari ToP, mengapa fokusnya lebih 
pada produksi daripada konsumsi, apakah teorinya mengenai perubahan sosial 
dialektik atau linier, bagaimana perkembangan teori ToP sehubungan dengan 
berkembangnya globalisasi produksi sejak tahun 1980, apakah teori ToP 
dapat dievaluasi secara empiris, kekuatan-kekuatan apakah yang membatasi 
difusi teori ToP pada Sosiologi Lingkungan, apakah teori ToP masih lebih 
bermanfaat untuk analisis ekologi dan juga untuk analisis sosial sekarang ini. 

ToP adalah satu teori yang diperkenalkan oleh Allan Schnaiberg pada 
tahun 1980 untuk menjawab pertanyaan mengenai mengapa kemerosotan 
lingkungan di Amerika Serikat meningkat secara cepat sejak sesudah 
PD II. Dijelaskan bahwa tingkat ketersediaan modal untuk investasi dan 
perubahan alokasi investasi tersebut, secara bersama-sama menghasilkan 
peningkatan permintaan akan sumber daya alam. Akumulasi modal terjadi 
sehubungan dengan hasil investasi teknologi yang dengan sendirinya 
mengurangi tenaga kerja dan meningkatkan keuntungan dan juga investasi 
untuk teknologi yang lebih baru. Teknologi yang membuat proses produksi 
menjadi lebih cepat mengakibatkan permintaan yang lebih cepat pula akan 
sumber daya alam. Investasi merusak ekosistem dan sekaligus mengubah 
struktur ketenagakerjaan dan struktur sosial pada umumnya ke arah semakin 
menguatnya kapasitas politik share holder kalangan investor dan manager tetapi 
semakin lemahnya stakeholder (para pekerja dan penduduk).

atau pakial



Bab 12 |Teori Sosial Hijau: Diskursus Lingkungan dan Masa Depan Pedesaan 181

DUM
M

Y

ToP menghadirkan gambaran tentang masyarakat yang lari di tempat 
tanpa bergerak maju. Efisiensi sosial dalam sistem produksi merosot. 
Pemanfaatan sumber daya alam yang meningkat, meningkatkan kerusakan 
ekosistem dan polusi. Para investor, manajer, dan pekerja kalangan atas 
dapat menikmati keuntungan dan menghindari polusi dengan tinggal di 
luar kota atau lingkungan yang sehat. Semantara para pekerja rendahan dan 
penduduk kalangan bawah harus berjuang di dalam kota yang berpolusi. 
Akan tetapi dengan pajak yang meningkat, maka pemerintah dapat 
meningkatkan tunjangan kesejahteraan penduduk. Karena itulah para politisi 
dan perserikatan-perserikatan pekerja berpihak kepada investor, dan manajer. 
Demikian juga lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi, menerima 
dana penelitiannya dari penemuan-penemuan teknologi yang dimanfaatkan 
oleh investor itu. Dukungan para pekerja pada umumnya didasari oleh 
kesadaran bahwa bentuk investasi yang seperti itulah yang diperlukan, dan 
memang dirasakan cukup menghasilkan “kemajuan sosial”. Namun, sebagai 
penerima tunjangan, para pekerja dan keluarganya sesungguhnya adalah tetap 
warga kelas dua, sekaligus mengalami pengelompokan-pengelompokan atau 
segregasi sosial. 

ToP memusatkan pembahasannya pada proses produksi. Argumennya 
adalah bahwa proses produksi berhubungan langsung dengan sumber daya 
alam dan ekosistem. Sedangkan kegiatan konsumsi tidak berhubungan 
langsung dengan sumber daya alam dan ekosistem, tetapi lebih berhubungan 
langsung dengan hasil dari proses produksi. Di samping itu meskipun 
konsumen memiliki preferensi untuk memilih produk yang ramah lingkungan 
atau tidak, akan tetapi pada suatu titik mereka tidak akan mempunyai pilihan 
lain kecuali harus mengonsumsi satu produk tertentu; artinya keputusan 
konsumsi ditentukan oleh produsen. 

Demikian juga keputusan proses produksi berada pada produsen. 
Produser memiliki akses pada permodalan, tenaga kerja, pertanggungjawaban, 
pemasaran, keuntungan, bahkan merupakan driving force politik-ekonomi. 
Karena itu asumsi ToP untuk memperbaiki kondisi sosial dan degradasi 
lingkungan antara lain adalah dengan demokratisasi pemilikan dan kontrol 
terhadap proses produksi; bukan pada pembatasan tingkat konsumsi. 
Pendekatan pada konsumsi juga tidak pernah menghasilkan treadmill 
deceleration. Mengenai model perubahan sosial menurut ToP, adalah 
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dialektik. Misalnya, penggunaan teknologi akan meningkatkan efisiensi 
dan produktivitas tenaga kerja; namun efisiensi berarti mengurangi tenaga 
kerja, selanjutnya menimbulkan masalah-masalah dan gerakan-gerakan 
sosial yang menghambat proses ToP itu sendiri. Penggunaan teknologi juga 
akan mempercepat kerusakan lingkungan yang pada akhirnya juga akan 
menghambat proses produksi. 

Buttel menginformasikan bahwa karya Pellow, Gould, Schnaiberg dan 
Weinberg, dan khususnya karya Schnaiberg mengenai The Environment 
(1980), dan gagasannya mengenai ToP, telah menjadi tonggak yang paling 
berpengaruh bagi sosiologi lingkungan Amerika Utara pada akhir tahun 70-
an hingga awal 80-an. Akan tetapi seiring dengan merosotnya popularitas 
neo-Marxism yang digeser oleh neo-liberalism pada awal abad 21 ini, maka ToP 
menjadi kurang menonjol, ia sudah tidak relevan digunakan pada konteks 
sosial ekonomi dan politik saat ini. Sebab pertumbuhan dan pembangunan 
sudah merembes di setiap lini.

Erik Olin Wright (2004) memberikan komentar terhadap tulisan-tulisan 
Gould, Pellow dan Allan Schnaiberg mengenai ToP, dengan beberapa kritik. 
Dikatakan bahwa argumen ToP yang berfokus pada produksi dan kurang 
atau tidak memerhatikan konsumsi, dan pada dasarnya belum menjawab 
pertanyaan mengenai penyebab terjadinya degradasi lingkungan. Produksi 
pada dasarnya dikendalikan oleh pemilik atau investor atau kapitalis - pihak 
yang mengontrol keuntungan. Menurut Wright, kapitalisme bisa saja menjadi 
green capitalism, akan tetapi logika kapitalisme pada dasarnya mesin yang 
merusak lingkungan. 

Mengenai treadmill of production, Bell (2004:63-64) mengemukakan 
pentingnya konsep treadmill of consumption. Secara dialogis, treadmill of 
productionsaling berhubungan dengan treadmill of consumption. Dengan 
demikian konsumsi pada dasarnya juga ikut ambil bagian dalam kemerosotan 
lingkungan. ToP pada dasarnya memang tidak mengabaikan aspek konsumsi. 
Walaupun bukan merupakan variabel indipenden, akan tetapi konsumsi 
tetap merupakan salah satu mata rangkai penting dalam ToP. Secara singkat 
rangkaian logikanya begini: industri modern mengonsumsi bahan baku 
lebih banyak dan semakin menguras lingkungan; produk industri modern 
mendorong peningkatan pajak dan kemakmuran yang memungkinkan 
pemerintah memberikan subsidi bagi penduduk miskin maupun tenaga 
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kerja yang tersingkir oleh kemajuan teknologi, sehingga daya beli mereka 
tetap tinggi; tingginya daya beli dan berkembangnya peluang-peluang kredit 
lunak dalam rangka pemasaran produk meningkatkan konsumsi; tingginya 
tingkat konsumsi dan daya beli penduduk meningkatkan modal produsen; 
meningkatnya modal produsen dan meningkatnya permintaan meningkatkan 
percepatan dan volume produksi; meningkatnya kecepatan dan volume 
produksi mempercepat pengurasan lingkungan dan mendorong penggunaan 
bahan-bahan kimia yang merusak lingkungan.

Ini berbeda dengan pendapat Etzioni (2004), yang mengatakan bahwa 
tidak selamanya kekayaan atau kemakmuran akan menimbulkan peningkatan 
konsumsi dan khususnya gaya hidup konsumerisme. Etzioni menyebutkan 
kecenderungan munculnya gerakan voluntary simplicity, di mana konsumsi 
diarahkan oleh gaya hidup sederhana dan ramah lingkungan.

D. Diskursus Teori Ecological Modernization
Ecological Modernization (EM) menjadi salah satu perspektif “mainstream” 

dalam environmental sociology. Perspektif ini dikembangkan oleh Ulrich Beck, 
Joseph Huber, Gert Spaargaren,dan Arthur P.J. Mol. Teori ini cenderung 
optimis bahwa masalah degradasi lingkungan akibat industrialisasi akan dapat 
diatasi, antara lain dengan apa yang disebut dengan Corporate Environmental 
Responsibility(CER) melalui Model of Resources and Risk Management.Ecological 
Modernization pada dasarnya adalah tanggapan terhadap berbagai kritik 
terutama dari penganut ToP, dan jawaban atas pertanyaan mengenai solusi 
yang diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan risiko yang melekat 
pada kegiatan industrialisasi. Berikut ini intisari EM.

Intisari Teori Ecological Modernization

Aspek Ecological Modernization
Perspektif Struktural Fungsional – Parsonian
Pendekatan Sistem
Asumsi dasar 1) Modernisasi ekologis akan mengkoreksi the design flaws teknologi 

industri ke sesuatu yang disebut dengan super industrialization 
yang lebih pro environment.

2) Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam proses industrialisasi 
tersebut memerlukan regulasi yang ketat dari pemerintah. 

3) Modernisasi ekologi mengasumsikan adanya strategi manajemen 
lingkungan yang baik, khususnya dengan anticipatory planning 
practices yang berpegang pada precaution principle.
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4) Modernisasi ekologis mengasumsikan diberlakukannya 
organizational internalization of environmental responsibility bagi 
semua lembaga publik maupun privat. 

5) Untuk menghindari antagonisme dan konflik pada kebijakan 
lingkungan, maka modernisasi ekologis memerlukan satu jaringan 
dan kerja sama yang lebih luas untuk pengambilan keputusan-
keputusan transformatif maupun reformatif.

Fokus Teori sosiologi untu kreformasi lingkungan
Periodeisasi Perkembangan Jilid	1:	Politicies	and	protest

Jilid	2:	Ecological	Modernization
Jilid	3:	Network	and	flows

Mazhab Developmentalis
Sifat Tumbuh dan Progressif
Harapan modernisasi dapat mengatasi permasalahan lingkungan tanpa 

harus melakukan perubahan mendasar pada lembaga-lembaga 
modernitas, bahkan harus meningkatkannya ke arah supra-
industrialization

Sumber: Mol andSpaargaren, 2005; Adiwibowo, 2013.

Kritik terhadap EM antara lain:

1. Kecenderungan sustainabilitas lingkungan hanya dalam kasus-kasus 
spesifik dan non-representative, kurang melihat kecenderungan umum.

2. Pertanyaan yang diperdebatkan adalah, apakah reformasi lingkungan yang 
dilakukan oleh lembaga-lembaga kunci pada masyarakat kapitalis modern 
itu sungguh-sungguh terjadi? Tenyata, kenyataannya adalah enduring 
conflict antara pembangunan ekonomi modern dengan environmental 
sustainability.

3. Pertumbuhan dan progresifitas yang terus ditingkatkan, nyatanya 
semakin membuat risiko yang tetap saja melahirkan ketidakadilan 
lingkungan.

E. Diskursus Lingkungan dan Masa Depan Pedesaan
Sebagai sebuah kajian, diskursus lingkungan terus berkembang seiring 

perubahan yang terjadi. Diakhir kajiannya munculah keinginan menyatukan 
dalam bingkai Sosiologi lingkungan (environment sociology) yang memusatkan 
kajiannya pada adanya keterkaitan antara lingkungan dan perilaku sosial 
manusia. Kontribusi sosiologi lingkungan terkonsentrasi pada pertanyaan 
tentang bagaimana praktik-praktik sosial, produksi, dan konsumsi dapat sejalan 
dan menjamin keberlanjutan (lihat Mol 1995:53 dalam Kris van Koppen, 2000). 
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Konsepsi hubungan manusia dan alam, misalnya dapat didekati melalui 
pandangan Donald Worster. Worster, yang dikenal dengan “pendekatan 
Arkadia” menjelaskan hubungan antara manusia dan alam “dikhususkan 
untuk penemuan nilai intrinsik dan pelestariannya”, “bermakna simbolis”. 
Sementara itu, perspektif sosial konstruksionis menyoroti peran budaya dan 
simbol dalam konseptualisasi alam. Alam tidak dijelaskan oleh karakteristik 
biofisiknya, atau dengan nilai intrinsiknya. Pendekatan dengan alam adalah 
salah satu dekonstruksi: dengan menunjukkan bagaimana konsep alam 
tergantung pada konteks sosial mereka, makna dan penggunaannya dapat 
dipertanyakan dan dijelaskan dalam jangka waktu proses sosial. Constructionists 
menegaskan bahwa mereka menggolongkan alam sebagai realitas independen, 
di mana prosedur metodologis sebanding dengan menggolongkan faktor 
sosial oleh para ilmuwan alam–dan tidak menyiratkan bahwa degradasi 
alam tidak memiliki eksistensi yang nyata. Disamping itu, Constructionists 
mempertanyakan apakah misi sosiologi lingkungan sebagai suatu disiplin 
ilmu untuk mengamankan alam dan lingkungan.

Menurut Dunlop dan Catton, sebagaimana dikutip Susilo (2008), 
sosiologi lingkungan dibangun dari beberapa konsep yang saling berkaitan, 
yaitu:

1. Persoalan-persoalan lingkungan dan ketidakmampuan sosiologi 
konvensional untuk membicarakan persoalan-persoalan tersebut 
merupakan cabang dari pandangan dunia yang gagal menjawab dasar-
dasar biofisik struktur sosial dan kehidupan sosial.

2. Masyarakat modern tidak berkelanjutan (unsustainable), karena mereka 
hidup pada sumber daya yang sangat terbatas dan penggunaan di atas 
pelayanan ekosistem jauh lebih cepat jika dibandingkan kemampuan 
ekosistem memperbaharui dirinya. Dan, dalam tataran global, proses 
ini diperparah lagi dengan pertumbuhan populasi yang pesat.

3. Masyarakat menuju tingkatan lebih besar atau lebih kurang berhadapan 
dengan kondisi yang rentan ekologis.

4. Ilmu lingkungan modern telah mendokumentasikan kepelikan persoalan 
lingkungan tersebut dan menimbulkan kebutuhan akan penyelesaian 
besar- besaran jika krisis lingkungan ingin dihindari.
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5. Pengenalan dimensi-dimensi krisis lingkungan yang menyumbang pada 
‘pergeseran paradigma’ dalam masyarakat secara umum, seperti yang 
terjadi dalam sosiologi berupa penolakan terhadap pandangan dunia 
Barat yang dominan dan penerimaan sebuah paradigma ekologi baru.

6. Perbaikan dan reformasi lingkungan akan dilahirkan melalui perluasan 
paradigma ekologi baru di antara publik, massa dan akan dipercepat oleh 
pergeseran paradigma yang dapat dibandingkan antara ilmuan sosial dan 
ilmuan alam.

Lebih lanjut, dalam kajian sosiologi lingkungan, beragam perilaku sosial 
seperti konflik dan integrasi yang berkaitan dengan perubahan kondisi 
lingkungan, adaptasi terhadap perubahan lingkungan atau adanya pergeseran 
nilai-nilai sosial yang merupakan efek dari perubahan lingkungan harus dapat 
dikontrol. Hal ini dilakukan agar kemunculan pengaruh-pengaruh berupa 
faktor-faktor yang tidak berkaitan dengan kondisi lingkungan (eksogen) dapat 
terdeteksi atau dikenali dengan jelas. Dengan demikian dapat dipahami bahwa 
sosiologi lingkungan adalah cabang sosiologi yang mengkaji aspek-aspek 
lingkungan, seperti pemanfaatan sumber daya alam serta pencemaran dan 
kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia dengan beragam alasan 
sebagai dampak ikutannya.

Sementara itu, mengenai masa depan sosiologi lingkungan sangat terkait 
erat dengan hibridisasi dan kompleksitas keilmuan. Kompleksitas keilmuan 
dan hibridisasi akan sangat penting dalam memengaruhi perkembangan 
sosiologi lingkungan. Berikut rumusan beberapa hal penting terkait masa 
depan sosiologi lingkungan, yaitu:

1. Reorientasi ideologi lingkungan. 

2. Re-energizing dan operasionalisasi teori keadilan sumber daya alam dan 
lingkungan hidup. 

3. Revitalisasi, reorientasi dan reformasi gerakan sosial lingkungan.

4. Reshaping gagasan dan penguatan etika lingkungan. 

5. Revitalisasi dan penguatan sistem – sistem nafkah komunitas asli-lokal.

6. Penajaman kembali agenda penyelamatan budaya asli-lokal. 

7. Reformasi struktur eko-politik dan proses rumusan kebijaksanaan 
sumber daya alam dan lingkungan. 
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8. Reformasi sistem tata-pemerintahan lingkungan. 

9. Penyempurnaan research methodological framework

Masa depan sosiologi lingkungan sebagai diskursus kajian lingkungan 
harus dibaca dalam semangat menumbuhkembangkan pelestarian lingkungan 
di pedesaan. Hal ini penting, karena pembangunan pedesaan dan lingkungan 
merupakan merupakan satu kesatuan. 

F. Penutup
Teori sosial hijau seperti dijelaskan di atas, merupakan bidang kajian 

yang bertumpu pada analisis persoalan sumber daya alam sebagai persoalan 
sosial. Sebagai sebuah pendekatan kajian teori sosial hijau terus berkembang 
dan kompleksitas penelitiannya kian beragam yang kemudian memengaruhi 
peta kekinian kajian tersebut, hingga bermuara pada “bahasa generik” 
sosiologi lingkungan. Dalam konteks kekinian, pertama, sosiologi lingkungan 
mengarah sebagai bidang penelitian yang didasarkan pada studi interdisipliner  
dari antropologi-budaya, ekologi manusia, geografi, ekonomi politik, dan 
sosiologi. Studi-studi sosiologi lingkungan berelasi dengan berbagai inisiatif 
dalam isu perubahan lingkungan (seperti keanekaragaman hayati, kebijakan 
kehutanan, sumber daya air dll.) yang memengaruhi komunitas, terutama 
kaum miskin yang sering termarginalkan. Kedua, sosiologi lingkungan saat ini 
digunakan untuk menguji bagaimana sumber daya alam dipandang sebagai 
suatu konstruksi sosial. Ketiga, “sosiologi lingkungan” sebagai muara Teori 
Sosial Hijau terus mencari bentuknya untuk kemaslahatan umat manusia 
dan keberlangsungan bumi kita.
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A. Pengantar 
Pendidikan merupakan modal utama yang menentukan tumbuh 

kembangnya suatu masyarakat dan bangsa. Ibnu Khaldun mengatakan tanda 
kemajuan suatu masyarakat adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan 
pendidikan (Alkhudri, 2011). Sejalan dengan Khaldun, Emile Durkheim 
dan Karl Mannheim mengatakan bahwa pendidikan merupakan motor 
penggerak transformasi sosial di masyarakat (Kamsono, 2002). Melihat 
urgensi pendidikan dan transformasi sosial masyarakat yang saling kait-
mengait itu, maka sudah sepatutnya pendidikan dijadikan modal utama 
pembangunan nasional. Dengan pendidikan diharapkan lahir sumber daya 
manusia berkualitas dan berintegritas yang dibutuhkan dalam pembangunan. 
Meminjam terminologi B.J. Habibie (2009) dengan pendidikan, kita berharap 
lahir manusia yang vernuenftig (arif-bijaksana). 

Upaya mewujudkan manusia “vernuenftig” tentu tidak mudah di tengah 
carut-marut sistem pendidikan nasional. Di antaranya, ketidakjelasan filosofi 
pendidikan kontemporer yang minim keteladanan – contoh (Arief Rachman, 
2013); bias maritim – pendidikan dan pembangungan bertumpu pada daratan 
(Farid, 2014); kualitas guru yang di bawah standar, di mana 1,3 juta dari 1,6 
juta guru dalam kategori under qualified (Kompas, 2015); disorientasi tujuan 
pendidikan yang mendorong tingginya angka pengangguran terdidik (BPS 

PEMERATAAN PENDIDIKAN DI 
PEDESAAN MELALUI PROGRAM 

PENDIDIKAN SM3T 
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- per Februari 2015, 7,45 juta jiwa); dan timpangnya akses dan keadilan 
pendidikan antara perkotaan dan pedesaan, terutama di daerah Terdepan, 
Terluar, dan Tertinggal (3T). 

Menurut Darmaningtyas (2014) timpanganya akses dan kualitas 
pendidikan berpengaruh terhadap akses sumber daya dan kesenjangan 
ekonomi. Di sisi lain, kesenjangan ekonomi dapat mengakibatkan pada 
lemahnya tatanan sosial, kemandirian, dan kedaulatan. Secara faktual 
mengenai ketimpangan akses pendidikan, dapat dilihat pada masyarakat 
Bintan, khususnya pada masyarakat di Kecamatan Tambelan, Seri Kuala 
Lobam, dan Gunung Kijang. Masyarakat di tiga Daerah Terdepan Indonesia 
itu, mengalami ketimpangan infrastruktur, minimnya fasilitas pendidikan, 
dan kurangnya tenaga pengajar. Untuk mengurai masalah tersebut, pertama, 
diperlukan cara untuk mengatasi ketimpangan pemerataan pendidikan. Kedua, 
optimalisasi transformasi pendidikan di tiga wilayah Terdepan Indonesia itu, 
terlebih dalam peta persaingan dengan Negeri Jiran. 

Cara/instrumen pemerataan dan optimalisasi transformasi pendidikan di 
wilayah Terdepan Indonesia, salah satunya melalui Program Sarjana Mendidik 
di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T). Tujuannya antara lain: (1) 
membantu daerah 3T dalam mengatasi permasalahan pendidikan terutama 
kekurangan tenaga pendidik; (2) memberikan pengalaman pengabdian kepada 
sarjana pendidikan, sehingga terbentuk sikap profesional, cinta tanah air, 
bela negara, peduli, empati, terampil memecahkan masalah kependidikan, 
dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa, serta memiliki jiwa 
tahan malang dalam mengembangkan pendidikan pada daerah 3T; dan 
(3) menyiapkan calon pendidik yang memiliki jiwa keterpanggilan untuk 
mengabdikan dirinya sebagai pendidik profesional pada daerah 3T.

Berangkat dari konteks tersebut, tulisan ini bermaksud menganalisis 
program pendidikan SM3T sebagai cara/instrumen dalam upaya mewujudkan 
pemerataan pendidikan, percepatan pembangunan, dan penguatan 
geomaritim Indonesia. Khususnya di Kecamatan Tambelan, Seri Kuala Lobam, 
dan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.

B. Konteks Sosial dan Pendidikan Masyarakat Bintan 
Secara geografis kabupaten Bintan terletak antara 0’6’17” LU – 1’34’52” 

LU dan 104’12’47” Bujur Timur di sebelah barat – 108’2’27” Bujur Timur 
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di sebelah Timur. Luas wilayah Kabupaten Bintan mencapai 88.038,54 Km2, 
namun luas daratannya hanya 2,21% atau 1.946,13 Km2. Kecamatan terluas 
adalah Gunung Kijang dengan luas 344,28 Km2 dan Kecamatan terkecil 
adalah Tambelan yaitu 90,96 Km2. Kabupaten Bintan terdiri dari 240 buah 
pulau besar dan kecil. Dari 240 pulau itu, baru 39 pulau yang sudah dihuni, 
sedangkan sisanya belum perpenghuni (sebagian dimanfaatkan untuk 
kegiatan pertanian dan perkebunan).

Kabupaten Bintan secara geografis juga terletak pada posisi yang strategis 
yaitu berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia yang berseberangan dengan 
jalur Laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan Selat Singapura. 

 (Sumber: http://bintankab.go.id/master/profil/geografis-bintan/, 2015).

Gambar 1. Peta Kabupaten Bintan

Posisi ini membuat perairan kabupaten Bintan sebagai pusat lalu lintas 
transportasi laut yang bernilai strategis untuk perdagangan dan industri. 
Dalam konteks ini, Bintan merupakan “Gerbang Indonesia”, pintu masuk 
yang merepresentasikan wajah Indonesia secara keseluruhan, bercermin 
dengan Negeri Jiran (Malaysia – Singapura). 

Dilihat dari sisi sumber daya alam, didominasi potensi kelautan-
perikanan, pertanian, perkebunan, sektor industri, pertambangan dan 
penggalian, serta perdagangan (hotel dan restoran) sebagai daerah tujuan 
wisata. Namun, kayanya potensi SDA yang ada, belum berbandingan lurus 
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dengan pemerataan pembangunan sosial dan pendidikan, khususnya di 
wilayah kecamatan Tambelan, Seri Kuala Lobam, dan Gunung Kijang. 

Tabel 1 Jumlah Penduduk dan Ketersedian Infrastruktur 

Kecamatan J u m l a h 
Penduduk 
(Jiwa)

Ketersedian Infrastruktur Umum Keterangan 
Transportasi Listrik Jaringan dan 

Telekomunikasi
Tambelan 5.524 H a n y a  d a p a t 

diakses melalui 
jalur laut melalui 
k a p a l  S a b u k 
Nusantara 

Belum merata Belum merata Wilayah terjauh 
di Kab. Bintan 
(210 mil atau 24 
jam perjalanan 
menggunakan 
k a p a l  l a u t ) 
untuk menuju 
ibukota kab.

Seri Kuala 
Lobam

15.248 T e r b a t a s n y a 
sarana angkutan 
umum (terutama 
d i  d e s a  Ku a l a 
Sempang)

K e t i a d a a n 
l i s t r i k  p a d a 
hari dan jam 
t e r t e n t u 
(ketersediaan 
baru mencapai 
70,45%)

Belum merata S a l a h  s a t u 
k a w a s a n 
i n d u s t r i  – 
m a s y a r a k a t 
lebih heterogen 

G u n u n g 
Kijang

12.905 T e r b a t a s n y a 
sarana angkutan 
umum (terutama 
di desa Malang 
Rapat)

Belum merata 
terutama di 
Malang Rapat

Belum merata 
( b e r t u m p u 
pada jasa Pos)

Jarak dari Desa 
Malang Rapat 
ke ibukota kec. 
1 5  k m 2 d a n 
menuju ibukota 
kab. 50 km2 

Sumber: Elaborasi Hasil Wawancara dan Data BPS Kecamatan Tambelan, Seri Kuala Lobam, dan Gunung Kijang, 2014. 

Bagi masyarakat Bintan, di Tiga Kecamatan itu, timpangnya akses 
pendidikan berkelit-kelindan dengan minimnya infrastruktur, minimnya 
fasilitas pendidikan, dan kurangnya jumlah tenaga pengajar. Hal ini juga 
diungkapkan oleh Guru peserta SM3T. Menurutnya: 

“...... Sekolah-sekolah di Kabupaten Bintan masih kekurangan guru. 
Fasilitas mengajar mereka masih kurang memadai, sehingga kegiatan 
belajar mengajar tidak berjalan secara maksimal. Keterbatasan angkutan 
umum, cuaca, dan ketiadaan listrik pada hari dan jam tertentu, juga 
memengaruhi kelancaran belajar mengajar.” (Wawancara, Agustus 2015) 

Khusus di desa Mentebung, kecamatan Tambelan kondisi fasilitas 
pendidikan, cukup memprihatinkan, dibanding dua kecamatan lainnya. Selain 
itu, rasio jumlah guru terhadap jumlah murid yang diajar juga timpang, di 
mana satu Sekolah Dasar hanya tersedia 4 guru (salah satunya merangkap 



Bab 13 |Pemerataan Pendidikan Di Pedesaan Melalui Program Pendidikan SM3T 193

DUM
M

Y

sebagai Kepala Sekolah). Tingkat partisipasi sekolah di desa ini, tergolong 
rendah (umumnya tamatan SD, hanya beberapa yang melanjutkan ke jenjang 
Sekolah Mengengah Pertama). Alasannya, setelah lulus SD, mereka lebih 
memilih menjadi nelayan tradisional.

(Sumber: Foto diambil dari Robby Patria, 2015).

Gambar 2 dan 3. Lokasi dan Potret Pendidikan di Tambelan, Bintan

Seperti telah disinggung pada bagaian pendahuluan tulisan ini, cara/
instrumen pemerataan dan optimalisasi transformasi pendidikan di wilayah 
Terdepan Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan, salah satunya melalui 
Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal 
(SM3T).

C. Program SM3T: Upaya Pemerataan Pendidikan dan Penguatan 
Kedaulatan Masyarakat Bintan 
Program SM3T merupakan sebuah upaya sistemik dalam menciptakan 

pemerataan dan keadilan pendidikan. Formula pembelajaran yang dilakukan 
para guru mengedepankan kecakapan hidup (life skill), sedangkan pendekatan 
pendidikannya bertumpu pada internalisasi rasa keingintahuan, eksplorasi, 
penemuan, dan tindakan.



Sosiologi Pedesaan: Teoretisasi dan Perkembangan Kajian Pedesaan Di Indonesia194

DUM
M

Y
(Sumber: Foto koleksi pribadi, 2015).

Gambar 4. Pengajar dan Pembimbing SM3T Angkatan V, Kab. Bintan

Dari formula dan pendekatan pendidikan itu, diharapkan tumbuhnya 
kesadaran reflektif pada guru dan peserta didik yang mewujud dalam bentuk 
kecintaan pada tanah air. Inilah esensi geopolitik maritim dan kedaulatan 
yang menjadi lokus kebermanfaatan program SM3T. Berikut ini, beberapa 
manfaat program SM3T yang dirasakan guru.

Tabel 2. Manfaat Program SM3T 

No. Manfaat Keterangan
1. K e p u a s a n  b a t i n  d a n 

Kecintaan pada tanah air 
Bagi	 saya	menjadi	 guru	adalah	 sebuah	panggilan	hati,	dan	
mengajar di pelosok negeri adalah sebuah pengalaman hidup 
yang sayang untuk dilewatkan.

2. P e n c e r m i n a n  j i w a 
keprofesionalan

Menjadi guru profesional dan menginspirasi melalui 
pengabdian di Daerah 3T. 

3. Menambah pengalaman Banyak pengalaman yang sangat luar biasa yang penulis 
dapatkan selama menjalankan pengabdian di daerah 
3T tersebut. Mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir 
pengabdian.	jujur	tidak	mudah	untuk	melupakan	setiap	jejak	
langkah pengalaman yang sudah didapatkan

 Sumber: Diolah dari data lapangan, 2015. 

Sementara itu, bagi masyarakat Tambelan, Seri Kuala Lobam, dan Gunung 
Kijang, program SM3T memberikan spirit untuk mewujudkan cita-cita 
pembangunan daerah maritim yang lebih baik dan berdaya saing. Berdasarkan 
pendapat yang dihimpun, cita-cita itu dapat terwujud manakala terpenuhinya 
6 point penting prasyarat pembangunan, yaitu: (1) pengetahuan kemaritiman 
(30%); (2) penguatan SDM (30%); (3) perencanaan wilayah yang terintegrasi 
(10%); (4) kerja sama/gotong royong (10%); (5) penegakan hukum (10%); 
dan (6) konetivitas nasional dan regional (10%).

Konek tivitas
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(Sumber: Diolah dari data lapangan, 2015).

Gambar 5 Prasyarat Pembangunan

Keenam poin di atas sejalan dengan visi pembangunan maritim Indonesia 
yang mengedepankan spasial dan keadilan pembangunan maritim sebagai 
pivot/center dalam desain pembangunan kedaulatan. 

D. Penutup
Permasalahan pemerataan dan keadilan pendidikan di wilayah 3T bagi 

bangsa Indonesia merupakan masalah esensial. Faktor penyebabnya antara lain, 
minimnya infrastruktur, minimnya fasilitas pendidikan, dan kurangnya jumlah 
tenaga pengajar. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasaahan 
itu, melalui program SM3T. Sebagai instrumen pemerataan pendidikan, Program 
SM3T memiliki peran strategis, sebagai basis pengembangan SDM di wilayah 
3T yang vis a vis dengan negara jiran (Malaysia dan Singapura). Program SM3T 
mampu mendorong pemerataan pendidikan dan pembangunan, khususnya 
pada tiga kecamatan di kabupaten Bintan. Selain itu, juga memberikan 
kesadaran spasial (geomaritim) dan jiwa patriotisme bagi guru yang mengabdi. 
Dalam konteks ini, peran program SM3T yang begitu strategis menjadi sesuatu 
yang harus terus ditumbuhkan, dikembangkan, dan diperkuat. 
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A. Pengantar
Studi lapangan (field trip) merupakan program wajib dari MK. Sosiologi 

Pedesaan. Tujuan umumnya: (1) memberikan gambaran nyata kepada 
mahasiswa tentang dinamika sosial masyarakat pedesaan saat ini; (2) 
membangun kesadaran mahasiswa tentang pentingnya berteori untuk 
praktik, dan berpraktik yang berteori. Sementara itu, tujuan khusus dari 
field trip ini berusaha mendorong mahasiswa untuk memiliki kecerdasan 
riset dan menulis ilmiah. Bentuk dari kecerdasan riset dan menulis ilmiah 
ini, mahasiswa mampu (1) menyusun proposal singkat-sederhana (brief of 
proposal); (2) catatan lapangan (field note., taksonomi, dan diary); dan (3) 
laporan dalam bentuk artikel jurnal. Ketiga hal itu menjadi parameter utama 
dalam penilaian studi lapangan (field trip) MK. Sosiologi Pedesaan. 

Selain itu, melalui field trip ini diharapkan terjalin rasa kebersamaan 
di antara mahasiswa dan pengalaman lapangan secara utuh. Hal ini dapat 
diperoleh melalui proses-proses pengamatan, interaksi dengan informan, 
diskusi, presentasi, dan bakti sosial di masyarakat. Untuk itulah, kegiatan 
studi lapangan (field trip) ini dinilai penting dilakukan sebagai program 
pengembangan MK. Sosiologi Pedesaan. 

METODOLOGI STUDI LAPANGAN 
(FIELD TRIP) SOSIOLOGI 

PEDESAAN
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B. Proposal Singkat Sederhana (brief of proposal)
Tahapan pertama menuju field trip, mahasiswa membuat proposal singkat 

sederhana (brief of proposal). Proposal ini berisi 2 komponen (ekstrinsik dan 
intrinsik). Komponen ekstrinsk meliputi: (1) judul; (2) nama penulis; (3) 
identitas program studi dan alamatnya; (4) alamat email. Komponen intrinsik 
meliputi: (1) Pengantar (berisi latar belakang masalah, tujuan, dan teori 
yang digunakan); (2) Metodologi; (3) instrumen penelitian. Pada bagian 
pengantar, menentukan fokus dan framing penelitian merupakan langkah 
awal untuk membayangkan masyarakat yang hendak dikonstruksi. Di sini 
mahasiswa harus paham betul latar belakang masalah, tujuan, dan teori yang 
hendak digunakan.

Teori menjadi bagian yang sangat penting untuk mengkonstruksi 
masyarakat yang dikaji. Menurut Jonathan Turner (1997:4) teori pada dasarnya 
merupakan bentuk upaya manusia untuk memahami dan menjelaskan 
realitas atau fenomena sosial. Realitas tersebut dikonstruksi oleh ide (ideas) 
untuk dapat menjelaskan ‘mengapa’ suatu peristiwa terjadi. Sejalan dengan 
Turner, Schwandt (2001), berpendapat bahwa teori tak hanya merupakan 
sebuah penjelasan, melainkan juga sebuah orientasi atau perspektif seorang 
peneliti dalam melihat masalah, memecahkan masalah, memahami, dan 
menjelaskan realitas sosial. Dengan demikian, teori juga merupakan cara 
pandang seseorang terhadap dunia kehidupannya (world view). Menurut 
Heilbron (1995), teori ilmu sosial pada awalnya bukan hanya merupakan 
upaya menjelaskan “apa yang dilakukan manusia”atau ”bagaimana manusia 
bertingkah laku”, tetapi juga “bagaimana seharusnya manusia bertindak 
dengan tepat dan bijaksana di dalam lingkungan sosialnya”. 

Terlepas dari variasi pandangan tentang arti teori di atas, sebagaimana 
dikatakan oleh Connaqway dan Powell (2010), teori pada dasarnya adalah 
sebuah penjelasan sistematik untuk mengamati sesuatu yang berkaitan 
dengan aspek kehidupan tertentu, saling berkait sesuai logika, menjawab 
mengapa kejadian berlangsung seperti itu, dan mengandung penjelasan yang 
padu tentang suatu fenomena. Dari segi ini, maka teori sebenarnya adalah 
serangkaian konsep yang dapat digunakan untuk memandang keadaan yang 
sesungguhnya, tetapi sekaligus juga konsep itu adalah hasil pemandangan 
(persepsi) manusia atas keadaan sekelilingnya. Itulah sebabnya, sebagaimana 
diulas Weick (2012), sering kali teori dikaitkan dengan pernyataan filsuf 
Immanuel Kant “persepsi tanpa konsep adalah buta, konsep tanpa persepsi 
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adalah kosong” (perception without conception is blind; conception without perception 
is empty)”. 

Selain pemahaman terhadap teori, mahasiswa diharapkan juga 
memahami sisi metodologis dalam melakukan studi lapangan. Dari sisi 
metodologis, bila merujuk pada Denzin dan Lincoln (2009) setidaknya ada 
5 paradigma metodologis yang harus dipahami, yaitu positivistik, post-posit 
vistik, konstruktivistik, kritis, dan partisipatoris. Terkait dengan kelima 
paradigma metodologi tersebut, studi lapangan sosiologi pedesaan ini, lebih 
menitikberatkan pada dua paradigma yaitu positivistik (bertumpu kepada 
pendekatan kuantitatif) dan konstruktivistik (bertumpu kepada pendekatan 
kualitatif). Pilihan keduanya didasarkan pada alasan kesederhanaan analisis 
dalam studi. 

Hal–hal yang penting diuraikan di dalam metodologi selain paradigma 
dan pendekatan, yaitu: informan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, 
teknik pengumpulan data, analisis data, dan instrumen penelitian.

Box 1 Proposal Singkat Sederhana (brief of proposal)

Membangun dari Keterpencilan: Soft Constructivism, Kesadaran Aktor, dan 
Modernitas Dunia Pesantren Studi Pada Pesantren Minhajul Muna, Ponorogo 

Jawa Timur

Aniek Nurhayati
Program Studi Filsafat dan Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran 

Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

Pengantar
Minhajul Muna adalah sebuah pesantren yang terletak di daerah pedesaan 

Ponorogo, yang memiliki karakteristik berbeda dibanding dengan jenis pedesaan 
pada umumnya. Sejak awal berdirinya tahun 1966, pesantren ini sudah memilih 
sistem pendidikan modern. Di sini terlihat peran dari para aktor di pesantren 
yaitu pimpinan pesantren, didukung oleh ustadz, ustadzah, menjadi semakin 
penting. Bagaimanapun mereka harus berhadapan dengan masyarakat tradisional-
jawa dengan kondisi pola pikir yang masih sangat tradisional didukung dengan 
kultur abangan yang melekat. Dalam kondisi tersebut peran aktor pesantren 
memiliki tantangan yang tidak mudah. Pertanyaannya kemudian bagaimana para 
aktor pesantren melakukan proses-proses pembangunan untuk menciptakan, 
menegosiasikan, dan mempertahankan, maupun memodifikasi makna-makna 
sosial baru dunia pesantren agar dapat diterima masyarakat? Untuk menjawab 
pertanyaan tersebut, penelitian ini bertumpu pada teori konstruksi realitas dari 
Peter L. Berger dan teori kesadaran kritis dari Jurgen Habermas.
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Metodologi
Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang bertumpu 

kepada pendekatan kualitatif (Denzin dan Lincoln, 2009). Informan penelitian yaitu 
Pimpinan Pesantren, Ustadz, Ustadzah, dan Masyarakat sekitar pesantren. Lokasi 
penelitian di Pesantren Minhajul Muna, Gontor. Penelitian dilakukan selama 4 
tahun, yaitu sejak Juli 2009 - Mei 2012. Data yang dikumpulkan meliputi: (1) data 
primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam; (2) data sekunder 
bersumber dari profil wilayah dan pesantren, jurnal, tulisan ilmiah, dan dokumen/
arsip terkait topik penelitian. 

Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif mengikuti pendapat 
Miles dan Huberman (1992). Dalam model ini, dilakukan reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan, yang ketiganya merupakan suatu siklus untuk 
memperkuat pengambilan kesimpulan.

Instrumen Penelitian

No. Fokus Pembahasan Informasi yang ingin 
digali

Strategi memperoleh 
data

Informan

1. Gambaran umum 
lokasi penelitian

- Potret Dusun Sambi, 
Ponorogo

- Potret Pesantren

P e n g a m a t a n , 
monografi desa, dan 
wawancara

Elit desa dan 
stakeholders 
pesantren

2. Ide kemoderenan 
Pesantren dalam 
M a s y a r a k a t 
T r a d i s i o n a l i s -
Kejawen

- K e l e m b a g a a n 
pesantren

- K u r i k u l u m  d a n 
M e t o d e  y a n g 
Modern

- Desain pembangunan 
Masyarakat Kritis

Arsip, dokumen, dan 
wawancara

stake holders 
pesantren

3 P e r g u l a t a n 
Pesantren dalam 
M e m b a n g u n 
Kesadaran Kritis 
Masyarakat

- P e n a n a m a n 
P e n t i n g n y a 
Pendidikan

- Memberdayakan 
Ekonomi Masyarakat

Wawancara Masyarakat 
dan stake-
h o l d e r s 
pesantren

4 L a h i r n y a  C a r a 
P a n d a n g  B a r u 
d a l a m  B i n g k a i 
K e a r i f a n  y a n g 
Berkemajuan

- Lahirnya Santri yang 
Kritis Berkemajuan

- Lahirnya Masyarakat 
y a n g  K r i t i s  d a n 
Berkemajuan

Wawancara Masyarakat 
dan stake-
h o l d e r s 
pesantren

Keterangan: disarikan dan dikembangkan oleh Penulis, 2016.
Sumber: Disarikan dan dikembangkan dari Aniek Nurhayati. 2016. Membangun dari Keterpencilan: Soft 
Constructivism, Kesadaran Aktor, dan Modernitas Dunia Pesantren. Jakarta: Daulat Press.
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C. Catatan Lapangan (Field note., Taksonomi, dan Diary)
Catatan lapangan atau field note. penting sebagai bukti bahwa mahasiswa 

melakukan studi lapangan secara baik sesuai prosedur ilmiah. Selain itu, 
tujuannya agar mahasiswa terlatih menulis/mendeskripsikan fenomena 
sosial yang didapatinya di lapangan secara langsung (emik). Catatan lapangan 
dapat berupa field note., taksonomi, dan diary. Field note adalah catatan atas 
pengamatan, pengarsipan data terpilih dan terdokumentasi, dan wawancara. 
Taksonomi secara harfiah berarti praktik klasifikasi bertujuan memahirkan 
peserta untuk melakukan klasifikasi dan abstraksi dan pengelompokkan data 
sesuai dengan instrumen. Sementara itu, diary merupan ungkapan psikologis 
dari perasaan yang didapati di lapangan. Berikut ini, contoh rubrik catatan 
lapangan (Asep Suryana, 2012).

Tabel 1 Rubrik Catatan Lapangan

Field note. Taksonomi Diary
Pesantren Minhajul Muna 
ter letak  d i  Dopo,  Sambi 
Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. 
Berdirinya Pesantren ini diilhami 
oleh sekelompok anak-anak 
yang mengaji di musalah Darul 
Istiqomah. Pengajian tersebut 
akhirnya berkembang menjadi 
suatu pengajaran yang lebih 
terarah dan terstruktur. Melihat 
perkembangan yang demikian 
pesat dan minat belajar yang 
t inggi ,  maka dibangunlah 
pondok pesantren.

Potret Sejarah Pesantren Hari pertama di lokasi penelitian 
aku berusaha dan optimis bahwa 
akan dapat menjalani field trip 
sosiologi agama dengan baik. 
Target hari ini, aku akan datang 
ke ponpes Minhajul Muna. Jujur, 
walaupun aku masih menerawang 
jauh, bingung, khawatir, dan takut 
apakah aku bisa mendapat data 
dengan maksimal dan wawancara 
dengan baik. Secara, di kampus 
saja aku sulit mengemukakan 
pendapat, di  sini  aku harus 
berhadapan secara langsung 
dengan masyarakat yang tidak 
aku kenal.

Sumber: Disarikan dan dikembangkan dari Aniek Nurhayati. 2016. Membangun dari Keterpencilan: Soft Constructivism, 
Kesadaran Aktor, dan Modernitas Dunia Pesantren. Jakarta: Daulat Press.

D. Kegiatan selama Studi Lapangan (Field Trip)
Studi lapangan (field trip) dirancang selama 3 hari dan dikonversikan 

sebagai 3 kali pertemuan. Berikut ini, merupakan kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan mahasiswa selama studi lapangan.
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Tabel 2 Jadwal Kegiatan Studi Tabel 1 Rubrik Catatan Lapangan

No. Kegiatan Hari Waktu
1. Keberangkatan Kamis 22.00 – 05.00
2. Tiba di lokasi, Rehat, dan Acara Bebas Jumat 05.00 – 07.00
3. Sarapan Pagi 07.00 – 08.00
4. Penyambutan dan Pembukaan Field Trip 08.00 – 11.00
5. Salat Jumat dan Acara bebas untuk mahasiswi 11.00 – 12.30
6. Makan siang 12.30 – 13.30
7. Briefing 1 13.30 – 14.30
8. Turlap 1 14.30 – 18.00
9. Acara bebas 18.00 – 19.00
10. Makan Malam 19.00 – 20.00
11. Briefing 2 20.00 – 22.00
12. Rehat 22.00 – 04.30
13. Salat Subuh dan Acara Bebas membangun 

kebersamaan
Sabtu 04.30 – 07.00

14. Sarapan Pagi 07.00 – 08.00
15 Turlap 2 07.00 – 15.00
16. Salat Ashar dan Acara Bebas 15.00 – 16.00
17. Briefing 3: Diskusi Temuan Lapangan 16.00 – 20.00
18. Menulis laporan 20.00 – 
19. Mengumpulkan laporan dalam bentuk Jurnal dan 

Acara Bebas (termasuk Bakti Sosial dilakukan oleh 
Panitia dan Perwakilan Kelompok)

Minggu 08.00 – 09.00

20. Penutupan Kegiatan Fieldtrip 09.00 – 10.00
21. Pulang menuju Jakarta (Kampus UNJ) 10.00 – 19.00

Keterangan: Contoh Lokasi Tujuan Garut 

Tabel 3 Tata Tertib Studi Lapangan

Tata Tertib

1. Piket Harian Gabungan (Perkelompok dua orang).

2. Briefing dilakukan tiga kali, tiap briefing akan diabsen. Peserta yang tidak hadir saat briefing 
dianggap tidak hadir.

3.	Kerja	sama	tim:	mohon	untuk	bekerja	sama	dengan	baik.

4. Tiap peserta wajib memakai almamater ketika melakukan turlap. 

5.	Bila	akan	ke	lapangan	di	malam	hari	atau	mengganggu	aktivitas	briefing, peserta wajib lapor 
kepada pembimbing.

6. Jika turun lapangan, sebaiknya kamar dikunci.
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E. Menyusun Laporan Studi Lapangan (Field Trip)
Penyusunan laporan studi lapangan (field trip) MK. Sosiologi Pedesaan 

mengacu kepada sistem artikel ilmiah berbentuk Jurnal. Struktur tulisan 
terdiri dari Pengantar, Metodologi, Temuan dan Pembahasan, Penutup, dan 
Referensi. Banyaknya halaman antara 10-15 halaman. Adapun sistem catatan 
kaki merujuk pada sistem harvard style (body note), margin tulisan 3,3,3,3; 
Arial 11, dan spasi 1.

Box 2 Sistematika Laporan Studi Lapangan (Field Trip)

JUDUL
Nama penulis pertama1, Nama penulis kedua2 ..... dst.

1Alamat instansi penulis pertama (lengkap dengan email)
2Alamat instansi penulis kedua (lengkap dengan email)

ABSTRAK
Abstrak memuat latar belakang, tujuan, metode, dan hasil penelitian. Abstrak 

ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, masing-masing 
ditulis dalam satu paragraf yang memuat maksimum 250 kata. Tipe huruf yang 
digunakan adalah Arial 10pt. Pada bagian akhir dicantumkan maksimum lima 
kata kunci dan disusun sesuai urutan abjad.

Kata kunci: aaaa, bbbb, cccc, dddd, eeee

Pengantar

Pendahuluan memuat latar belakang penelitian secara ringkas dan padat, 
rumusan masalah (pertanyaan penelitian), tujuan penelitian, dan teori yang 
digunakan. Pendahuluan ditulis sebanyak 3 – 4 halaman

Metodologi

Metode penelitian menguraikan paradigma dan pendekatan yang digunakan, 
informan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, 
analisis data, dan instrumen penelitian. Bagian ini ditulis sebanyak 1 – 2 halaman.

Temuan dan Pembahasan

Bagian ini merupakan inti tulisan ilmiah, sebab memuat data hasil temuan 
lapangan atau pengujian berdasar pada pendekatan yang digunakan serta analisis 
hasil temuan lapangan atau pengujian. Analisis hendaknya dikaitkan dengan 
simpul, pendapat, teori-teori/konsep-konsep dan segala hasil penelitian lain yang 
relevan. Penyajian pada bagian ini didukung dengan grafik, tabel, dan ilustrasi lain 
sesuai dengan kebutuhan. Bagian ini ditulis sebanyak 5 – 8 halaman.
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Penutup

Bagian ini memuat hanya simpulan dan saran. Simpulan menjawab tujuan, 
bukan mengulang teori dan temuan. Saran merupakan penelitian lanjutan yang 
dirasa masih diperlukan untuk penyempurnaan hasil penelitian supaya berdaya 
guna. Bagian ini ditulis sebanyak 1-2 halaman 

Referensi

Bagian ini hanya memuat referensi yang benar-benar dirujuk dalam tulisan 
dan ditulis berurut berdasarkan abjad. Sistematika penulisannya adalah:

1. Perujukan menggunakan aturan penulis, tahun, hanya mencantumkan nama 
belakang penulis dan tahun tulisan (contoh: Kotler, 2000)

2. Sistematika penulisan untuk buku: nama penulis (nama terakhir lebih dahulu, 
lalu nama pertama dan seterusnya disingkat), tahun publikasi, Judul buku, 
penerbit, kota.

3. Sistematika penulisan untuk jurnal: nama penulis (nama terakhir lebih 
dahulu, lalu nama pertama dan seterusnya disingkat), tahun publikasi, “Judul 
tulisan”, nama jurnal, penerbit, volume, nomor, hal.

4. Sistematika penulisan untuk skripsi/tesis/disertasi: nama penulis (nama 
terakhir lebih dahulu, lalu nama pertama dan seterusnya disingkat), tahun 
lulus, Judul skripsi/tesis/disertasi, fakultas, universitas, kota.

5. Sistematika penulisan untuk artikel dari internet: nama penulis (nama 
terakhir lebih dahulu, lalu nama pertama dan seterusnya disingkat), tanggal, 
bulan, dan tahun download, Judul tulisan, alamat situs.

6. Sistematika penulisan untuk artikel dalam koran/majalah: nama penulis 
(nama terakhir lebih dahulu, lalu nama pertama dan seterusnya disingkat), 
tanggal, bulan dan tahun publikasi, “Judul tulisan”, nama koran, kota.
Contoh :

David M. K. 2005. Dasar-dasar Desain dan Implementasi Database Processing 
Jilid I. Erlangga: Jakarta. (CONTOH BUKU).

Jeffery K. C. & Hong S. 2003. “An Automated Relational database Structure 
Building System for the Life Sycle of Manufacturing Simulation Models”, 
Proceeding of Computer Applications in Technology, pp. 53-65, 
Inderscience Publisher. (CONTOH PROSEDING)

Rautenstrauch C, 2007, ”Integration of MRP II and Materiil Flow Management 
Systems”, ITEE, pp. 261-269, Springer. (CONTOH JURNAL)
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Setelah laporan dalam bentuk jurnal selesai disusun sesuai dengan 
prosedur ilmiah yang ditentukan, mahasiswa mengintisarikan laporan 
tersebut ke dalam bentuk power point dan poster ilmiah. 

F. Asesmen Penilaian Studi Lapangan (Field Trip)
Asesmen penilaian penting untuk melihat sistematika, konsistensi, 

dan substansi suatu laporan studi lapangan (field trip). Sebab, dalam 
praktiknya banyak laporan studi lapangan (field trip) yang tidak mampu 
menjaga konsistensinya. Misalnya: topik riset dan judul, harusnya memiliki 
keterkaitan, namun dalam kenyataannya ada saja yang tidak sejalan. 

Tabel 4 Rubrik Penilaian Studi Lapangan (Field Trip)

Kriteria dan 
Kualitas

Kurang Baik Sangat Baik Nilai
(Angka)

Pengantar
1. LBM
2. Tujuan 
    penelitian 

1. LBM dan tujuan 
penelitian kurang 
jelas dan tidak 
padu

2. Tidak terdapat 
sumber referensi 

(10)

1. Pembaca dapat
 m e n y i m a k 

keseluruhan LBM dan 
tujuan penelitian, 
namun belum padu 
dan konsisten antar 
bagian tersebut.

2. Terdapat sebagian 
referensi

(11-13)

1. LBM dan tujuan 
pene l i t ian  je las 
dipaparkan dalam 
b e n t u k  p o l a 
rancangan yang 
mengacu pada arah 
pelaporan

2. Dari LBM–tujuan 
penelitian disusun 
secara konsisten 

3. Terdapat referensi 
yang lengkap 

(14-15)

Maks.
15

K e r a n g k a 
Teoritik
1. Teori
2. Hipotesis

1. T e o r i  d a n 
h i p o t e s i s 
permasalahan 
kurang jelas

2. Keterhubungan 
a n t a r a 
pendahu l uan 
dengan kerangka 
teoritik kurang 
jelas

3. Tidak terdapat 
sumber referensi 

(10)

1. Teori dan hipotesis 
p e r m a s a l a h a n 
telah dinyatakan, 
namun tidak terlalu 
jelas hubungannya 
dengan realitasnya

3. K e t e r h u b u n g a n 
antara pendahuluan 
dengan kerangka 
teoritik	belum	padu	

3. Terdapat sebagian 
referensi

(11-13)

1. Teori dan hipotesis 
j e l a s ,  m e m i l i k i 
hubungan dengan 
realitas dan dapat 
diuji

2. K e t e r h u b u n g a n 
antara pendahuluan 
dengan kerangka 
teoritik	sudah	padu

3. Terdapat referensi 
yang lengkap

(14-15)

Maks
15
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Metodologi
1. P a r a d i g m a 

d a n  p e n -
dekatan 

2. Informan
3. L o k a s i  d a n 

waktu
4. T e k n i k 

P e n g u m -
pulan data

5. Analisis Data
6. Instrumen 

1. T i d a k  j e l a s 
informan yang 
diwakilinya.

2. Tidak diuraikan 
mengenai teknik 
dan instrumen 
penelitiannya

3. Sangat terbatas 
diskusi tentang 
p e n g g u n a a n 
t e k n i k  j i k a 
d i p e r l u k a n 
s u a t u  r a n -
cangan  pada 
penelitian ini

4. T i d a k  d i -
d i s k u s i k a n 
tentang jenis 
ana l i s i s  data 
y a n g  a k a n 
digunakan

5. Keterhubungan 
a n t a r a  m e -
todologi dengan 
pen-dahuluan 
dan teori kurang 
jelas 

6. Tidak terdapat 
s u m b e r  r e -
ferensi 

(10)

1. A d a  i n f o r m a s i 
tentang informan 
yang mewakilinya, 
tap i  t idak  je las 
jumlahnya

2. Telah diidentifikasi 
tekn ik  dan  ins -
t rumen,  namun 
informasi tentang 
kegunaannya tidak 
tercantum 

3. D iskus i  tentang 
teknik, telah di-
uraikan 

4. U r a i a n  t e n t a n g 
teknik yang akan 
digunakan dalam 
menganalisis data 
telah diberikan

5. K e t e r h u b u n g a n 
antara metodologi 
d e n g a n  p e n -
d a h u l u a n  p e n -
dahuluan dan teori 
belum padu 

6. Terdapat sebagian 
referensi

(11-13)

1. Jumlah informan 
jelas teridentifikasi

2. Semua teknik dan 
i n s t r u m e n  y a n g 
a k a n  d i g u n a k a n 
telah diidentifikasi 
dan dijustifikasi.

3. T e k n i k  t e l a h 
diuraikan secara 
sangat jelas 

4. Cara analisis data 
sudah sesuai dengan 
kaidah yang jelas 
dan tepat

5. K e t e r h u b u n g a n 
antara metodologi 
d e n g a n  p e n -
dahuluan dan teori 
sudah padu

6. Terdapat referensi 
yang lengkap

(14-15)

Maks.
15

T e m u a n  d a n 
Pembahasan

1. T e m u a n  d a n 
p e m b a h a s a n 
k u r a n g  m e -
r e f l e k s i k a n 
t e o r i ,  m e -
todologi,  dan 
realitas empirik

2. P e m b a h a s a n 
disusun tidak 
sistematis	

3. Tidak terdapat 
s u m b e r  r e -
ferensi 

(10)

1. T e m u a n  d a n 
pembahasan hanya 
sebagaian mere-
f l eks i kan  teor i , 
metodologi, dan 
realitas empirik

2. P e m b a h a s a n 
sebagian sdudah 
mulai	sistematis

3. Terdapat sebagian 
referensi

(11-13)

1. Temuan dan pem-
b a h a s a n  m e ref-
l e k s i k a n  t e o r i , 
metodologi ,  dan 
realitas empirik. 

2. Pembahasan  d i -
susun secara sis-
tematis	

3. Terdapat referensi 
yang lengkap

(14-15)

Maks.
15
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Penutup 1. Belum meng-
hasi lkan des-
kripsi dan tesis

2. Belum tampak 
pengembangan 
keilmuan, ke-
b i j a k a n ,  d a n 
keterbatasan 
dalam saran

(10)

1. Sudah sebagian 
m e n g h a s i l k a n 
deskripsi dan tesis

2. Sudah sebagian 
tampak pengem-
bangan keilmuan, 
k e b i j a k a n ,  d a n 
keterbatasan dalam 
saran

(11 -13)

1. M e n g h a s i l k a n 
deskripsi dan tesis

3. M e n g h a s i l k a n 
p e n g e m b a n g a n 
keilmuan, kebijakan, 
dan keterbatasan 
dalam saran

(14-15)

Maks.
15

Referensi Belum memiliki 
relevansi dengan 
kajian

(1)

S u d a h  s e b a g i a n 
memiliki  relevansi 
dengan kajian

(2-3)

Relevan dengan kajian

(4-5)

Maks.
5

Abstrak B e l u m  t a m p a k 
gambaran intisari 
dari pendahuluan, 
teori, metodologi 
dan pembahasan 

(5)

S e b a g i a n  t a m p a k 
gambaran int isar i 
dari pendahuluan, 
teori, metodologi dan 
pembahasan 

(7-8)

gambaran  int i sar i 
dari  pendahuluan, 
teor i ,  metodolog i 
d a n  p e m b a h a s a n 
terlukiskan dengan 
jelas 

(9-10)

Maks.
10

Kejelasan
Penulisan

1. Sukar disimak 
apa yang ingin 
d i u n g k a p k a n 
oleh penulis. 

2. Banyak ejaan 
kata yang salah 
gramatikal dan 
p e n g g u n a a n 
tanda baca yang 
keliru 

(5)

1. S e c a r a  u m u m 
penulisannya jelas, 
n a m u n  m a s i h 
digunakan kata-
kata yang mubazir. 

2. Banyak pengertian 
yang hanya tersirat, 
tidak tersurat. 

3. A d a  s t r u k t u r 
p a r a g r a f  d a n 
kalimat yang masih 
berulang. 

(7-8)

1. Cara penulisannya 
jelas, singkat, dan 
padat. 

2. Kadang penulisnya 
m e n g g u n a k a n 
kalimat aktif apabila 
sesuai.

(9-10)

Maks.
10

Jumlah 
Nilai 61-70 (C) 71-80 (B) > 80 (A)

100

Seperti telah disampaikan pada bagian awal, selain penilaian yang bersifat 
subtantif melalui jurnal, studi lapangan (field trip) juga menilai unsur soft 
skill-nya melalui penilaian presentasi (tabel 5 dan 6), dan penilaian anggota 
tim dalam bekerja sama di lapangan (tabel 7).



Sosiologi Pedesaan: Teoretisasi dan Perkembangan Kajian Pedesaan Di Indonesia208

DUM
M

Y

Tabel 5 Komponen yang dipresentasikan

1. Lembaran judul (berisi Judul, identitas peneliti, identitas institusi, alamat email) – 1 slide 

2. Pengantar (berisi latar belakang masalah, tujuan, dan teori yang digunakan) – 2 slide 

3. Metodologi (berisi paradigma dan pendekatan penelitian, informan penelitian, lokasi dan 
waktu penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan instrumen penelitian) – 2 slide 

4. Temuan dan Pembahasan – 4 slide

5. Penutup -1 slide

 Tabel 6 Komponen Penilaian Presentasi

1. Sistematika penyajian

2. Ketepatan waktu penyajian

3. Kemampuan menjawab pertanyaan

4. Kelengkapan informasi

5. Kekompakan tim

6. Penggunaan bahasa dan visualisasi

Tabel 7 Penilaian Anggota Tim (Peer Review)

Nama Penilai: 
Kelompok:  
kelas:

Komponen Nama Nama Nama
Kemampuan bekerja sama dalam tim    
Kontribusi data yang diberikan    
Inisiatif individu    
Kontribusi dalam pembuatan visualisasi    
Karakter yang positif dan mendukung kinerja kelompok    
Kepemimpinan    

G. Penutup 
Berteori untuk praktik, dan berpraktik yang berteori, inilah dasar 

pijakan utama studi lapangan (field trip) MK. Sosiologi Pedesaan. Dengan 
mendialektikakan teori dan empiris, pada dasarnya telah menyatupadukan 
pembelajaran/pendidikan dengan masyarakatnya. Pada konteks ini, 
pendidikan dapat berfungsi sebagai sense of crisis dalam memahami dinamika 
dan problematika yang terjadi di masyarakat pedesaan. Hal ini tentunya 
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sejalan dengan konsepsi pendidikan kritis yang mengakar ke bawah dan 
menjadi the guardian of spirituality and moral values.
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